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تعرَّف على المزيد عن تقنيات رايثون
التي تنقذ ارواح وتضمن الهيمنة في الجو.

تواصل معنا

في ميدان القتال، يعتمد الحفاظ على ارواح على المعدات لتحقيق 
اداء المنشود. ومن ثم فقد اكتسبت حلول ريثيون ثقة من نظام 
الحروب القائم على تأكيد المهمة، حيث تقدم أداًء مجرًبا في أشد 

الظروف. وباعتبارها رائًدا عالمًيا في تصميم، وتطوير وإنتاج مجموعة 
كاملة من أنظمة القذائف، تقدم ريثيون حلول الحرب الدقيقة التي 

أثبتت نجاحها في الحروب بالتجربة والتي تقدم موثوقية فائقة، 
واعتمادية وقدرة - مهمة بعد مهمة، وحرب بعد أخرى.

حلول القوة الجوية

الُمجربة في ميدان القتال

الدقيقة في الحروب
لنجاح المهمة

 



بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

دراجـة وعيديــة
لعل أكرث ما يعتز ويفتخر به اإلماراتيون املحبة واأللفة التي تربطهم بحكامهم 
وتربط حكامهم بهم، يرونهم بينهم يف الحزن قبل الفرح، ويف الرضاء قبل الرساء، 
يخففون عنهم آالمهم ويواسونهم، ويزيدون فرحهم فرحاً بحضورهم األعراس 
والحفالت التي يقيمونها، ويستقبلون أبناءهم املواطنني يف مجالسهم العامرة، 
عالقة  إنها  والرياضية.  واالجتامعية  الثقافية  األنشطة  مختلف  يف  ويشاركون 
استثنائية يحسدنا عليها كل من عاش أو مّر بهذه األرض الطيبة أو تابع أخبارها 

يف وسائل اإلعالم املختلفة.
وقد شهدنا خالل الشهر املايض لوحتني جميلتني تعكسان تلك الصورة البهية 
التي نتحدث عنها ونفاخر بها، كان مرسح األوىل جزيرة ياس، فيام شهد قرص 

املرشف يف أبوظبي اللوحة املعربة الثانية.
فكْم كانت رائعة تلك اللفتة الجميلة التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
منذ أيام قليلة، حني شارك أفراد املجتمع يف برنامج "تدرب مع ياس" مستقالً 
دراجة هوائية، ضارباً بذلك كعادته أروع األمثلة يف التواضع والبساطة والتواصل 
مع الجميع، ومعززاً أهمية الحفاظ عىل الصحة من خالل مامرسة الرياضة، وهذا 
الوطن يف مختلف  أبناء  الذي دأب عىل االلتحام مع  ليس بغريب عىل سموه 
أهمية  أكرث  أصبح  الحريك  "النشاط  أن  أكد سموه  فقد  والفعاليات،  املناسبات 
من أي وقت مىض بسبب طبيعة الحياة التي نعيشها يف الوقت الحارض، لذلك 
مامرسة  عن  ومتطلباتها  الحياة  وروتني  ومسؤولياتنا  أعاملنا  تشغلنا  أال  يجب 
الرياضة بشكل يومي"، معرباً سموه عن أمله يف رؤية املزيد من أفراد املجتمع 
وهم يشاركون يف مثل هذه الفعاليات واألنشطة ويعتمدون الرياضة جزءاً من 

منط حياتهم. 
أهله مهنئاً  بطلها طفل صغري »سيف« جاء مع  الثانية فقد كان  اللوحة  أما 
يف  املهنئني  استقبل  الذي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق 
قرص املرشف صباح أول أيام العيد. فقد شعر سموه بأن الطفل وضع يف يده 
شيئاً ما، وبعد أن سار الطفل تابع سموه استقبال املهنئني لثوان قليلة، ثم نظر 
بعدها يف يده ليفاجأ بأنها ورقة نقدية "عيدية"، فارتسمت عىل محياه ابتسامة 
جميلة تشبه ابتسامة األطفال يف براءتها. لقد بدا هذا الطفل الجميل وكأنه يريد 
لك  الكبري والصغري، الرجل واملرأة، واملواطن واملقيم، شكراً  أن يقول نيابة عن 
محمد بن زايد، شكراً عىل كل ما قدمته وما تزال تقدمه ألبناء شعبك ووطنك، 
شكراً ألنك فتحت أبواب قلبك للجميع، شكراً ألنك دخلت يف قلوبنا ووجداننا 
هذا  منحتنا  ألنك  وشكراً  وتواضعك،  وعفويتك  وحديثك  وتبسطك  بابتسامتك 
القلب الكبري الحنون، وشكراً ألنك وّحدت وحميت البيت، وشكراً ألنك مشيت 

عىل خطى زايد "الخري"، وخليفة "اإلنسان".
أبناء هذا  الرائع عن حب  الربيء  العفوي  الطفل بهذا املوقف  لقد عرب هذا 
الوطن وتقديرهم ملحمد بن زايد، ومكانته يف قلوبهم، وعن قربه منهم؛ فلوال أن 
هذا الطفل أحس بحنّو محمد بن زايد وعطفه ومحبته وهو يسلم عليه، ملا قّدم 

له "العيدية" بهذه البساطة والعفوية املتناهية. 
الرشيدة،  لقيادتهم  الوطن  أبناء هذا  العيدية مدى محبة  لقد لخصت هذه 
وبّينت معاين الوالء واالنتامء إىل هذا الوطن الغايل، وبرهنت عىل قوة ارتباط 

أبناء زايد ومتسكهم بقيادتهم.
تلكام هام اللوحتان اللتان أدخلتا الفرحة والبهجة إىل قلوب اإلماراتيني جميعاً، 
فلم يجدواً كالماً يعربوا به عن فرحتهم من قول سيدي الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد" "الله يديم الفرحة ويديم عز البالد ويحفظها"•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

102
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام

اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير

الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني

موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير

محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير

مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 

حنان الذهب الجنيبي
أمل سامل الحوسني

اإلخراج والتصميم

سعاد عبدالله النعيمي
آالء محمد الزعايب

هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

التصحيح واملراجعة اللغوية

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور

فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع

مالزم/1 خليل محمد الكعبي
شـــاكا برامــود

أحمد عبدالوهاب الحامدي

8
<

سيف بن زايد يلقي 
حماضرة حول سبل 

تعزيز قيم الوالء 
واالنتماء بكلية 
الدفاع الوطني

نهيان بن مبارك: هــذا 
التخريــج بدايــة عمل 

والتزام باملسؤولية 
للنهوض بالوطن

اجتاهات التطور يف 
الصناعات اجلوية 

العسكرية 

التأثريات النفسية 
واجملتمعية الناجتة 

لإلعـالم اإلجتماعي

14
>

108
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حممد بن زايد يستقبل جموع املهنئني بعيد األضحى املبارك

استقبل الفريق أول سمو الشيــخ محمد بن زايـــد 

آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائد األعىل 

للقوات املســلحة بقرص املــرف بأبوظبي جموع 

املهنئني بعيد األضحى املبارك يف أكتوبر املايض، حيث 

تبادل ســموه مع الجميع خالص التهاين والتربيكات 

بهذه املناســبة املباركة داعني اللــه العيل القدير أن 

يعيدها عــىل دولتنــا العزيزة بتحقيــق املزيد من 

التقدم والرخاء يف ظل قيادة صاحب الســمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. 

كام تقبل ســموه التهاين بهذه املناســبة الجليلة من 

عدد من الشــيوخ واملعايل الوزراء وكبار املســؤولني 

يف الدوائر واملؤسســات الحكوميــة، وعدد من قادة 

القوات املســلحة وضباط الوحدات املساندة وكبار 

ضبــاط وزارة الداخليــة، ومســؤويل املجلس األعىل 

لألمن الوطني واملؤسسات األمنية يف الدولة، وأعضاء 

الســلك الدبلومايس املعتمدين لدى الدولة، وممثيل 

الهيئات الدولية وكبار رجاالت الدولة، وأعيان البالد 

واملواطنني واملقيمني. 

وعــرب املهنئون عــن صادق مشــاعرهم وتربيكاتهم 

بهذه املناســبة السعيدة ســائلني الله تعاىل أن يعيد 

هذه املناســبة ودولة اإلمارات قيادًة وشــعباً تنعم 

بالخري والتقدم والرخاء، وقد تحقق لها ما تصبو إليه 

مــن عزة وتطور ومناء يف ظل قيادة صاحب الســمو 

الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 

حفظه الله.

تبادل التهاين بالعيد مع قادة القوات املسلحة

محمد بن زايد خالل استقباله أولياء العهود

 محمد بن زايد يؤدي صالة عيد األضحى مع جموع املصلنيرئيس األركان وقيادات القوات املسلحة خالل االستقبال



7 |  نوفمرب 2013 |  العدد 502  |

التقى الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بقرص 

اإلمــارات يف أكتوبر املايض معايل محمد نــارص أحمد وزير 

الدفاع بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

ورحب ســموه بالوزير اليمني والوفد املرافق له واستعرض 

معه العالقات األخوية التي تربط اإلمارات واليمن والســبل 

الكفيلــة بدعمهــا وتعزيزها يف مختلف املجــاالت مبا يخدم 

مصالــح البلديــن الشــقيقني، وذلك يف إطار حــرص قياديت 

البلدين عىل ترســيخ وتنمية هذه العالقات إىل آفاق أرحب، 

وبحــث الجانبان مجاالت التعاون والتنســيق الثنايئ وتبادال 

وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.

حممد بن زايد يستعرض مع وزير الدفاع اليمني تعزيز العالقات األخوية

محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليمني

حممد بن راشد يبحث مع وزير الدفاع األسرتايل التعاون العسكري
اســتقبــل صاحب الســمو الشــيخ محمــــد بن راشــــد 

آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب رعاه الله يف اســرتاحة ســموه يف منطقــة املرموم بديب 

يف أكتوبــر املايض الســيناتور ديفيد جونســن وزير الدفاع 

االســرتايل والوفــد املرافق له، وقــد تبادل ســموه والوزير 

االسرتايل الحديث حول العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تعزيزها مبا يخدم املصالح املشرتكة للشعبني الصديقني، كام 

تطرق الحديث إىل موضوع التعاون العسكري والتقني بني 

دولــة اإلمارات واســرتاليا خاصة ما يتصــل بتبادل الخربات 

والدورات التدريبية املشــرتكة بني القوات املســلحة يف كال 

البلدين، حرض اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 

رئيــس هيئــة ديب للطريان الرئيس األعــىل ملجموعة طريان 

اإلمارات وســعادة الفريق الركــن حمد محمد ثاين الرميثي 

محمد بن راشد يتبادل الحديث مع السيناتور ديفيد بحضور أحمد بن سعيد ورئيس األركانرئيس أركان القوات املسلحة وعدد من القادة العسكريني.

ملك ماليزيا مينح رئيس أركان القوات املسلحة "وسام الشجاعة"
منــح جاللة امللك املعتصم بالله محــب الدين توانكو 

الحاج عبدالحليم معظم شــاه ملــك ماليزيا يف أكتوبر 

املايض ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املســلحة "وســام الشجاعة" من 

الدرجــة األوىل تقديــراً لخدماتــه يف تعزيــز التعاون 

الدفاعــي بــني القــوات املســلحة يف دولــة اإلمارات 

والقوات املسلحة يف ماليزيا.

جرت مراســم التقليد يف العاصمــة املاليزية كواالملبور 

بحضور ســعادة عبدالله مطر املزروعي ســفري الدولة 

لدى ماليزيا.

ملك ماليزيا يقلد الرميثي وسام الشجاعة                                                                      تصوير: سامل العامري
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ألقى حماضرة حول سبل تعزيز قيم الوالء واالنتماء بكلية الدفاع الوطني

سيف بن زايد: الُلحمة الفريدة بني الشعـــــــــــــــب والقيادة ركيزة كربى لألمن واالستقرار

أكد الفريق سمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن اللحمة الفريدة 

القامئــة بني الشــعب اإلمــارايت وقيادتــه الحكيمة تعد 

الركيزة الكربى لكل ما نلمســه يف واقعنا اليوم من تقدم 

ورفاه وأمن واســتقرار عز له النظري. مشرياً سموه إىل أن 

مســؤولية األمن وتحققه عىل نحو شامل ودائم يف ربوع 

الوطن ال تقترص عىل املؤسســات العســكرية والرطية 

حرصاً، بــل إن كافة القطاعات املدنيــة والخاصة معنية 

بهذا األمر، الفتاً إىل أهمية التنســيق الدائم والفعال بني 

مختلف تلك املكونات لتحقيق املنجز العام.

جــاء ذلــك يف محــارضة لســموه يف ســبتمرب املايض 

حــول األمن الوطنــي يف كلية الدفــاع الوطني بأبوظبي 

بحضور نخبة من كبار ضباط القوات املسلحة والرطة، 

يتقدمهــم الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املســلحة والفريق سيف عبدالله الشعفار 

وكيــل وزارة الداخليــة واللواء الركن طيار رشــاد محمد 

سامل السعدي قائد كلية الدفاع الوطني وعدد من ضباط 

القوات املسلحة ووزارة الداخلية إىل جانب طلبة الكلية.

رافد لالستقرار واألمن
وأعرب ســموه عن ثقته بأن هذه الكليــة "كلية الدفاع 

الوطني" ومبا رشف به مجلســها األعىل برئاســة الفريق 

أول ســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، ســتصبح 

حتــامً رافداً جديداً من روافد االســتقرار واألمن والرخاء 

التي تشــهدها البالد بفضــل القيــادة الحكيمة لحرضة 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، إىل 

جانب أخيه صاحب الســمو الشيـــخ محمـــد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله".

وقال سموه: "يرسين أن أرى اليوم إحدى الثمرات التي 

غرســتها أيادي القائد يف أرض الوطــن من خالل رؤيتي 

لهذا الرصح األكادميي املتميز وهو يشــع نشاطاً لتقديم 

املهارة واملعرفــة الحديثة لنخبة من أبنــاء الوطن ومن 

شتى القطاعات والجهات فيعمل عىل تأهيلهم وصقلهم 

ليكونــوا يف طليعة صفوف حامة الوطــن القادرين عىل 

تحديد وتقييــم تحديات األمن الوطنــي الغيورين عىل 

عزته ومجده الساهرين عىل أمنه ورخاء شعبه املدافعني 

عن طهارة أرضه وإرشاقة رايته زاهية يف سامئه وبحره".

وقــدم ســموه مدخــالً تاريخياً اســتقىص فيــه أبرز 

التطــورات واملراحل التي مر بها مفهــوم األمن الوطني 

متوقفــاً بالدراســة والتحليل عىل أهــم اآلراء التي قالها 

الخرباء واملختصون بهذا املفهوم، كام تطرق إىل األحداث 

العاملية الكربى التي أثرت وتأثرت به سلباً وإيجاباً.

وتنــاول ســموه جملــة مــن املحــاور واملوضوعات 

املتعلقــة مبفهــوم األمــن الوطنــي كأهميتــه وركائزه 

وأبعاده االســرتاتيجية ومدى اإلدراك املجتمعي لطبيعته 

وســبل تعزيز قيم الــوالء واالنتامء للوطــن واملحافظة 

سيف بن زايد يف لقطة تذكارية مع طلبة الدفعة االٔوىل

تصوير: هنيدي الصريدي
أحمد الشامسي
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ألقى حماضرة حول سبل تعزيز قيم الوالء واالنتماء بكلية الدفاع الوطني

مسؤولية األمن 
وحتققه يف ربوع 

الوطن ال تقتصر على 
املؤسسات العسكرية 

والشرطية حصرًا بل 
إن كافة القطاعات 

املدنية واخلاصة 
معنية بهذا األمر

سيف بن زايد: الُلحمة الفريدة بني الشعـــــــــــــــب والقيادة ركيزة كربى لألمن واالستقرار

عىل منجزاته ومكتســباته ومصالحه العليا عرب اســتقراء 

سموه لعمومية املشــهد املحيل وأبرز التحديات واآلمال 

التي تشــغل القامئني عىل هذا الشــأن مبا يضمن لشعب 

اإلمارات مســتقبالً زاهراً ينعمون فيه باملزيد من التقدم 

والرفاه.

وأجاب سموه عقب املحارضة عىل أسئلة واستفسارات 

عــدة طرحها الطلبة الذين أبدوا تجاوباً ملحوظاً مع تلك 

املحاور ودار نقاش شــفاف حول ما تم طرحه من أفكار 

وموضوعات.

إىل ذلــك رحب اللواء الركن طيار رشــاد محمد ســامل 

الســعدي قائد الكلية بزيارة ســموه التي وصفها بكونها 

تجســيداً الهتامم القيادة بأبنائهــا والوقوف الدائم عىل 

مســتوى تقدمهم العلمي وتحصيلهم املعريف، مؤكداً أن 

الرؤى املســتنرية لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية وخربته الواســعة يف مجال األمن تسهم يف وضع 

اإلطار العام للمنهج التعليمي للدارســني كام تساعدهم 

تلك الخربات املرتاكمة يف إنجاز بحوثهم عىل نحو أشــمل 

وأعمق.

ويف ختــام الزيــارة جال ســموه واملدعــوون مبرافق 

الكليــة حيــث اطلع عىل قاعــات التدريــس والتدريب 

وتســلم ســموه درع الكلية من قائدها، كام قام ســموه 

بتدوين كلمة تذكارية يف ســجل الزائرين والتقاط الصور 

التذكارية.

الدفعة األوىل
الجدير بالذكر أن الكلية استقبلت دفعتها األوىل منتصف 

أغســطس املايض وتم إعداد برنامج متهيدي للطلبة قبل 

الدراســة التي ابتدأت مطلع ســبتمرب املايض حيث بلغ 

قوام الدفعة األوىل 30 طالباً وطالبة التحقوا من مختلف 

الجهات املحلية واالتحادية بشقيها العسكري واملدين•

 سيف بن زايد يدون كلمة يف سجل الزيارات بالكلية

سيف بن زايد خالل استقباله يف مجلس الكلية بحضور رئيس األركان ووكيل وزارة الداخلية وقائد الكلية

وسموه خالل إلقاء املحارضة
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وفد من اجليش الكويتي يزور جمعية العسكريني املتقاعدين
 اســتقبل اللــواء الركــن "م" مبارك ســامل عويضة 

الخييــيل رئيس مجلس إدارة جمعية العســكريني 

املتقاعديــن مبقــر الجمعيــة  وفد ميثــل الجيش 

الكويتــي الذي ترأســه اللواء الركن ســليامن فهد 

الحويل معاون رئيس األركان لهيئة اإلدارة والقوى 

البرية يف الجيش الكويتي. 

واستمع الوفد إىل إيجاز عام عن الجمعية قدمه 

اللواء الركن "م" عبدالله خميس ســعيد السامحي 

املدير العام للجمعية اشــتمل عىل نشأة وتأسيس 

وأهــداف الجمعيــة والدعم الذي توليــه القيادة 

الرشيدة للدولة للعسكريني املتقاعدين واإلنجازات 

التي حققتها منذ إنشــائها والطموحات والخطط 

والربامج واألنشطة املستقبلية التي تنوي الجمعية 

القيام بها. 

وتم خــالل اللقــاء بحــث املوضوعــات ذات 

االهتامم املشــرتك وكيفية تنميتها وأتفق الطرفان 

عىل سبل تنمية التعاون والتنسيق املشرتك كام تم 

يف نهايته تبادل الهدايا التذكارية.

حــرض اللقــاء أعضــاء مجلــس إدارة الجمعية 

واملديــر العام ومديرو اإلدارات فيها وأعضاء الوفد 

الضيف.

القوات املسلحة حتتفل مبناسبة االنتهاء من إزالة األلغام يف أفغانستان
أقامت القيــادة العامة للقوات املســلحة مبقر ســفارة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف كابول حفل اســتقبال مبناسبة االنتهاء من املروع 

اإلمارايت إلزالة األلغام يف أفغانستان.

حرض الحفل قائد قوة اإلمارات يف أفغانستان وسعادة يوسف سيف 

خميس آل عيل ســفري الدولة لدى جمهورية أفغانستان وممثلون عن 

كل من األمم املتحدة والحكومة األفغانية والركات املنفذة للمروع. 

يأيت املروع ضمن املشــاريع التي تنفذها الدولة يف أفغانستان، حيث 

تكفلت القيادة العامة للقوات املسلحة بتنفيذ املروع مبشاركة عنارص 

من املختصني يف مجال تطهري وإزالة األلغام. وبلغت املساحة اإلجاملية 

التــي تم تطهريها حــوايل 25 مليون مرت مربع، حيــث بدأ املروع يف 

عام 2011 واستمر املروع ملدة سنتني وأصبحت هذه األرايض صالحة 

للزراعة واالســتخدامات املدنية األخرى، بجانب توفري األمن يف املنطقة 

للسكان املحليني.

حامد بن زايد يكرم القيادة العامة للقوات املسلحة لدعمها مشاريع صندوق خليفة

افتتح ســمو الشــيخ حامد بن زايــد آل نهيان رئيس ديــوان ويل عهد أبوظبي 

يف أكتوبــر املايض الحفل الســنوي الخامس لصندوق خليفة لتطوير املشــاريع 

واملعرض املصاحب له، الذي يضم أكرث من 50 مروعاً مدعومة من الصندوق.

وقــام ســموه بتكريم القيــادة العامة للقوات املســلحة عن فئــة الجهات 

الحكوميــة ممثلــة بســعادة اللواء الركن ســامل عيل الغفيل نائــب قائد حرس 

الرئاســة، وذلك لدورها الحيوي واملهم يف دعم املشــاريع الصغرية واملتوســطة 

حيــث بلغت قيمة العقود التي تم منحها عــن طريق القيادة العامة ألصحاب 

املشــاريع املنضوية تحت مظلة صندوق خليفة خالل هذا العام نحو 70 مليون 

درهم.

ونوه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالدور املتميز الذي بذلته القيادة 

العامة للقوات املسلحة لدعم وتشــجيع أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة 

املنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير املشاريع، ومساعدتهم عىل امليض 

يف طريق االستمرار والتطور. حامد بن زايد يكرم القيادة العامة للقوات املسلحة عن فئة الجهات الحكومية األكرث دعامً

خالل حفل االستقبال

خالل استقبال الوفد
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اختتمت فعاليات التمرين العسكري املشرتك " خنجر 

البحر 2013 " الذي أقيم عىل أرض الدولة  خالل شهر 

أكتوبر املايض بني قواتنا املســلحة والقوات املسلحة 

الربيطانية، يف إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخربات 

واملعلومات العسكرية.

تضمن التمرين سلســلة من التدريبات املشــرتكة 

يف إطار إســرتاتيجية موحــدة وخطط محددة تعزيزاً 

للتعاون العســكري يف هذا املجال بني قواتنا املسلحة 

والقوات الربيطانية يف ســبيل توحيد العمل املشرتك 

وأسلوب التدريب األمثل لرفع الكفاءة القتالية لهذه 

القوات مبا يواكب العرص.

وقد قامت القوات املشــاركة بتنفيذ سلســلة من 

التدريبــات اشــتملت عىل عدد مــن العمليات التي 

متت بدقة متناهية أبرزت تعــاون واندماج العنارص 

واألســلحة كافة املشــاركة لتحقيق أفضل مســتوى 

مــن التنســيق ملفهوم العمليات املشــرتك، عاكســة 

بذلــك ما وصلت إليه القوات املســلحة من الجانبني 

من اســتعداد وقدرات وإمكانات عســكرية متطورة 

وقدرات عالية.

يذكر أن قواتنا املسلحة دأبت عىل تنفيذ مثل هذه 

التامرين املشــرتكة بهدف صقل القدرات واإلمكانات 

القتاليــة انطالقــاً من حرص القيــادة العامة للقوات 

املســلحة الدائم عــىل رفع مســتوى األداء والكفاءة 

والعمل بروح الفريق الواحد وفق اسرتاتيجية واضحة 

املعامل لالرتقاء باملســتوى العــام والجاهزية القتالية 

لقواتنــا املســلحة للتعامــل مع املعدات واألســلحة 

الحديثة عىل مسارح العمليات كافة.

ختام التمرين العسكري املشرتك "خنجر البحر 2013"

تدريب ميداين مشرتك للقوات الربية والجوية

تدريب للقوات البحرية لرفع الكفاءة القتالية

رئيس األركان يبحث التعاون مع نظريه الفرنسي

اســتقبل الفريق الركــن حمد محمد ثــاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املســلحة بنادي ضباط القوات 

املســلحة يف أكتوبر املايض الفريــق أول بحري إدوار 

غييو رئيس أركان الجيوش الفرنســية والوفد املرافق 

له، حيث بحــث رئيس األركان مــع نظريه الفرنيس 

خالل املقابلة التــي حرضها عدد من ضباط القوات 

املســلحة أوجه التعاون املشرتك بني البلدين والسبل 

الكفيلة بدعمها وتطويرها.

لقاء رئيس األركان مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية                                                       تصوير: سامل العامري

تصوير: علي اجلنيبي
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قادة القوات املسلحة يزورون الوحدات للتهنئة بعيد األضحى

نقــل عدد من كبار ضباط القوات املســلحة صباح أول 

أيام عيد األضحى املبارك تحيات وتهاين قيادتنا الرشيدة 

لضباط وضباط صف وأفراد القوات املســلحة مبناســبة 

حلول عيد األضحى املبارك التي تحرص قيادتنا التواصل 

من خالله مع منتسبيها يف هذه املناسبة املباركة ولتبادل 

التهاين، جاء ذلك خالل الزيارات التي قاموا بها ملختلف 

وحدات القوات املسلحة يف أكتوبر املايض.

فقد قام كل من اللواء الركن ســيف مصبح املسافري 

رئيــس هيئة العمليات بزيارة لقيــادة القوات البحرية، 

واللواء الركن ســامل هــالل رسور الكعبي قائد كلية زايد 

الثاين العســكرية، بزيارة قيادة القوات الجوية والدفاع 

الجــوي، كام قام اللواء الركن محمد راشــد آل عيل من 

القيادة العامة للقوات املســلحة بزيــارة قيادة القوات 

الربية، واللواء الركن إسحاق صالح البلويش قائد اإلمداد 

املشــرتك بزيــارة إىل جهاز حاميــة املنشــآت الحيوية 

والســواحل، واللــواء الركــن أحمد عــيل آل عيل قائد 

كلية القيادة واألركان املشــرتكة، بزيارة إىل قيادة حرس 

الرئاســة، حيث هنأوا الضباط وضبــاط الصف واألفراد 

بالعيد املبــارك، ونقلــوا إليهم تهاين القيادة الرشــيدة، 

راجــني من العيل القدير أن يعيــده عىل الجميع بالخري 

واليمن، ومتنوا لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم .

اللواء الركن سيف مصبح املسافري يزور قيادة القوات البحرية                           تصوير: عيىس الزعايب  

اللواء الركن سامل هالل الكعبي يزور قيادة القوات الجوية          تصوير: عيل الجنيبي

اللواء الركن أحمد عيل آل عيل يزور قيادة حرس الرئاسة        تصوير: أحمد السويدي

اللواء الركن محمد راشد آل عيل يزور قيادة القوات الربية        تصوير: زايد الشاميس

 اللواء الركن إسحاق صالح البلويش يزور جهاز حامية املنشآت   تصوير: أحمد البلويش
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ضباط من القوات املسلحة يزورون املرضى يف مستشفيات الدولة

زار عــدد من ضباط القوات املســلحة مجموعة من 

املــرىض يف مختلف مستشــفيات الدولة ملواســاتهم 

والتخفيف عنهــم ورفع روحهم املعنوية واالطمئنان 

عىل أحوالهم وتهنئتهم مبناســبة عيد األضحى املبارك 

متمنني لهم الشــفاء العاجــل وأن يعيده الله عليهم 

وهم ينعمون بثوب الصحة والعافية.

ووزعت الوفود الزائرة الهدايا عىل املرىض وتبادلوا 

األحاديــث الودية معهم يف مبــادرة تعكس الجانب 

االجتامعــي للقوات املســلحة وتواصلهــا الدائم مع 

املجتمــع، هــذا وقد أعــرب املــرىض وأهاليهم عن 

بالــغ رسورهم وتقديرهم لهــذه املبادرة االجتامعية 

اإلنسانية التي من شأنها التخفيف عن املرىض.

جدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات املســلحة 

درجت عىل مثل هذه الزيارات يف املناسبات الدينية 

والوطنية لالطمئنان عىل صحة أبناء الوطن واملقيمني 

وتحقيقــاً ملزيــد من التالقــي بني القوات املســلحة 

واملــرىض ملا لها من أثر يف رفع الــروح املعنوية لدى 

املواطنني واملقيمني بالدولة.

ضباط من القوات املسلحة لدى زيارتهم أحد املرىض يف مستشفى العني                         تصوير: زايد الشاميس

زيارة مستشفى صقر برأس الخيمة    تصوير: سيف الكيبايل زيارة مستشفى القاسمي بالشارقة    تصوير: خلفان الكعبي

  زيارة مستشفى الفجرية                تصوير: أحمد الشاميسزيارة مستشفى خليفة بعجامن      تصوير: محمد البلويش
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نهيان بن مبارك: هــذا التخريــج بدايــة عمــــــــــــــــــــل والتزام باملسؤولية للنهوض بالوطن
تخريج 270 طالبًا يف إطار الدفعة األوىل من الطالب العسكريني لكلية زايد الثاين العسكرية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية رئيس مجلس 

أمناء جامعة أبوظبي، شهد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية 

املجتمع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي بحضور الشيخ محمد بن حمــدان بن زايد 

آل نهيان حفل تخريج الدفعة األوىل من الطالب العسكريني بكلية زايد الثاين العسكرية وضمت 

الدفعة 270 خريجاً من بكالوريوس العلوم العسكرية واإلدارة املتخصصة والذي تطرحه جامعة 

أبوظبي بالتعاون مع الكلية .

إعداد: أمل سامل احلوسني
تصوير: عبدالرحمن القبيلي



15 |  نوفمرب 2013 |  العدد 502  |

نهيان بن مبارك: هــذا التخريــج بدايــة عمــــــــــــــــــــل والتزام باملسؤولية للنهوض بالوطن
تخريج 270 طالبًا يف إطار الدفعة األوىل من الطالب العسكريني لكلية زايد الثاين العسكرية

حرض حف��ل التخري��ج الذي أقي��م بح��رم الجامعة يف 

أبوظبي كل من س��عادة اللواء الركن س��امل عيل الغفيل 

نائب قائد حرس الرئاس��ة ممثل القيادة العامة للقوات 

املس��لحة وسعادة اللواء الركن سامل هالل رسور الكعبي 

قائد كلية زايد الثاين العس��كرية وس��عادة العميد طيار 

سامي س��عيد النعيمي نائب قائد كلية خليفة بن زايد 

الجوية وسعادة عيل س��عيد بن حرمل الظاهري رئيس 

مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي والدكتور نبيل إبراهيم 

مدي��ر جامع��ة أبوظبي وعدد من كب��ار ضباط القوات 

املسلحة ونخبة من أعضاء الهيئتني اإلدارية والتدريسية 

بالجامعة.

وقال معايل الش��يخ نهي��ان بن مب��ارك آل نهيان يف 

كلمت��ه مبناس��بة الحف��ل: » إنن��ا نحتفل الي��وم بهؤالء 

الخريج��ني من كلية زايد الثاين العس��كرية الذين تلقوا 

دراس��اتهم يف اإلدارة املتخصصة يف جامعة أبوظبي، مثرة 

طيب��ة للتعاون العلمي املرغوب ب��ني الجامعة والقوات 

املس��لحة ، تع��اون يحقق أع��ى املعايري واملس��تويات 

األكادميية والعس��كرية، يف التخطي��ط والتنفيذ، مناهج 

متمي��زة ومتط��ورة، اعت��اد ذيك وفعال ع��ى تقنيات 

التعليم واس��تجابة واعية ومتكاملة الحتياجات الطالب 

واحتياجات القوات املس��لحة يف نفس الوقت باإلضافة 

إىل وض��وح كامل ألهداف التعلي��م يف الربنامج وحرص 

أكيد ع��ى تنمية مهارات التحلي��ل والتخطيط والقدرة 

عى حل املش��كالت، بل وكذلك االلت��زام الوثيق واملتني 

الذي يتس��م به كافة أعض��اء هيئة التدري��س والتميز 

الكب��ري يف مؤهالتهم وخرباتهم، إنني أش��ري إىل كل ذلك 

باعتب��ار أن ه��ذه هي الدفعة األوىل م��ن هذا الربنامج 

وتخريج الدفعة األوىل كا نعلم مناسبة مواتية لتسليط 

الضوء عى رس��الة الربنامج وأهدافه وخصائصه، إننا يف 

هذه املناس��بة إمنا نتقدم بالتحية لقواتنا املسلحة ونعرب 

ع��ن اعتزازنا مبس��ريتها الظافرة، ك��ا نهنئها عى هؤالء 

الخريج��ني الذي��ن نقدر فيه��م املثاب��رة والعمل الجاد 

ونؤك��د للجمي��ع أننا س��وف نتابع ب��كل اهتام وفخر 

مس��ريتهم املهنية بع��د التخرج وإنجازاته��م يف خدمة 

القوات املسلحة بل وخدمة الوطن كله«.

وأضاف معاليه إن هذا الحفل إمنا يجسد أيضاً وبكل 

وض��وح املكان��ة املتنامية يف مس��رية الدول��ة واملجتمع 

لجامعة أبوظب��ي وهي اآلن يف عامها العارش بل والتزام 

ه��ذه الجامع��ة بأدوارها املق��ررة يف تحقي��ق أهداف 

التنمي��ة البرشية بكافة أبعاده��ا ومختلف جوانبها، إن 

هذه املكانة إمنا تأيت تحقيقاً للرؤية الواعية لسمو الشيخ 

حم��دان بن زايد آل نهيان، بل وانعكاس��اً ملا تحظى به 

اخلريجون قدوة 
لكل من يسري على 

دربهم أو يسلك 
طريقهم
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الجامعة من دعم قوي ورعاية مباركة من جانب سموه، 

وإن مناسبة التخرج بل ومناسبة العام العارش للجامعة 

إمنا هي مناس��بة مواتي��ة أتقدم فيها باس��مكم جميعاً 

بالشكر واالمتنان لس��مو الشيخ حمدان بن زايد، وأعرب 

ع��ن اعتزازنا بأن نكون جميعاً يف ظل قيادته وتوجيهاته 

أعضاًء متعاون��ني يف أرسة هذه الجامعة التي تقوم اآلن 

بدورها الوطني واالجتاعي بكفاءة واقتدار وتسعى إىل 

أن تكون دامئاً يف املقدمة والطليعة بني جامعات الدولة 

واملنطقة بل والعامل.

وق��ال معالي��ه إنه يف إطار ذلك كله ي��رين كثرياً أن 

أشكركم عى مش��اركتهم الخريجني فرحتهم بإنجازاتهم 

ومقدراً لهم دعمهم الكبري ومس��اندتهم القوية لجامعة 

أبوظبي بل وما أملح��ه يف عيونهم من إدراك واضح بأن 

هؤالء الخريجني ينتظرهم بإذن الله مستقبل واعد وأن 

هذه الجامعة تسري قدماً يف تحقيق رسالتها واإلسهام يف 

بث روح الحيوية والفاعلية يف مسرية املجتمع والوطن، 

لي��س هذا فقط ب��ل إن حضوركم أيضاً مش��اركة لنا يف 

اعتزازنا بكلي��ة زايد الثاين العس��كرية وتحيتنا لها عى 

جهودها الفائقة وس��عيها الدائب لتخريج أجيال قادرة 

ومدرب��ة متام��اً وهو أمر يس��تحق منا جميعاً اإلش��ادة 

ويس��توجب اإلكبار واإلجالل لحارض هذه الكلية الزاهر 

والذي يؤسس والشك وبإذن الله، ملستقبل أكرث طموحاً 

ونجاحاً وعى الدوام «.

وأوضح معايل الشيخ نهيان أن جامعة أبوظبي وكلية 

زايد الثاين العس��كرية إمن��ا تقومان بذلك كل��ه امتثاالً 

للرؤي��ة الثاقبة لصاحب الس��مو الوالد الش��يخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعى للقوات 

املس��لحة  � حفظه الله ورع��اه � يف أن تكون جامعات 

الدول��ة وكلياته��ا أداة املجتمع لتنمي��ة الفكر وتوجيه 

الطموح والوفاء باحتياجات التنمية الوطنية، واالنفتاح 

عى كل ما يش��هده العامل من تطورات ومس��تجدات ، 

إنن��ي أنتهز هذه املناس��بة ألتقدم إىل صاحب الس��مو 

الوالد رئيس الدولة باسمكم جميعاً بأسمى آيات التحية 

واالحرتام والتقدير امتناناً وعرفاناً لكريم رعايته وعظيم 

اهتامه بأبناء وبنات الوطن، إن هذا الش��كر والتقدير 

يجيء مصحوباً بالفخر واالعتزاز للمس��رية املباركة التي 

يقودها صاحب السمو الوالد يف هذا الوطن العزيز .

وأكد معاليه أن هؤالء الخريجني من خالل إنجازاتهم 

يضعون أمامنا النموذج واملثال لتجسيد الرؤية الرشيدة 

للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املس��لحة، وس��موه 

يحرص دامئاً عى تزويد جميع أبناء وبنات الوطن بكافة 

الطاقات والقدرات التي متكنهم من التعامل الناجح مع 

معطيات العرص كا أن سموه يحرص كذلك عى تنمية 

قدرات املنتسبني إىل القوات املسلحة وتزويدهم بكافة 

املعارف والق��درات يف مجاالت تخصصاته��م، إننا بهذا 

االحتفال إمنا نحتفي بالرؤية الحكيمة للفريق أول سمو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان مقدرين فكره ودعمه 

وتوجيهات��ه بل ونلتزم دامئاً مبا يؤكد عليه من أن إعداد 

أبن��اء وبنات الوطن اإلعداد الجيد واملتميز إمنا يأيت عى 

رأس كل األولويات.

بداية جديدة ومثمرة 
وق��ال معاليه: »إنه يس��عدين اآلن أن أعلن لكم باس��م 

مجل��س أمناء جامع��ة أبوظبي تخري��ج الدفعة األوىل 

يف برنام��ج البكالوريوس يف العلوم العس��كرية واإلدارة 

املتخصصة م��ن كلية زايد الثاين العس��كرية وبالتعاون 

م��ع جامعة أبوظب��ي وه��ي الدفعة الت��ي تضم 270 

طالباً أكمل��وا متطلبات هذه الدرج��ة العلمية بجدارة 

واستحقاق«.

وهن��أ مع��ايل الش��يخ نهيان ب��ن مب��ارك آل نهيان 

الخريج��ني وأرسهم ووجه لهم كلم��ة قال فيها، إىل كل 

الخريج��ني أقدم التهنئ��ة راجياً أن يك��ون هذا التخرج 

بداي��ة حياة جديدة ومثمرة وآم��ل أن يكون كل منهم 

عى املس��توى املطل��وب متام��اً، أداءاً وعم��الً والتزاماً 

باملس��ؤولية يك ينهضوا بوطنهم ويعملوا دامئاً عى رفع 

رايته وإعالء ش��أنه ليظلوا وباس��تمرار املث��ال والقدوة 

لكل من يس��ري عى دربهم أو يس��لك طريقهم، التهنئة 

أيضاً لكافة أرس هؤالء الخريجني الذين س��هروا من أجل 

أبنائهم وش��جعوهم عى مواصلة الدراس��ة، وباعتقادنا 

أنهم اآلن سعداء وراضون متاماً لكل ما بذله أبناؤهم يف 

سبيل تحقيق أهدافهم من أجل حارض زاهر ومستقبل 

سعيد .

العلم ومسرية البناء
م��ن جانبه ألقى الطالب نارص خليفة الس��بويس خريج 

بكالوريوس العلوم العسكرية واإلدارة املتخصصة كلمة 

نياب��ة عن خريجي الدفع��ة األوىل قال فيها : »يف تاريخ 

دولتنا أيام خالدة تزه��و باملجد وتيضء بالفخر وتنبض 

بالحياة وتش��ع مبس��تقبل باهر، تتواصل تلك األيام منذ 

أن اس��تجاب فيها أبناء الوطن إىل فكر ونداء املغفور له 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه 

الح��كام لبن��اء دولة عرصي��ة ، وهنا ال بد أن نس��تعيد 

كلات الش��يخ زاي��د حني قال ألبنائ��ه : »إن بناء األمم 

يحتاج س��واعد قوية وعظيمة وهي س��واعد الرجال«، 

وقول��ه : » أعدوا أنفس��كم اإلعداد املت��ني واغرتفوا من 

علوم املعرفة والثقافة العس��كرية م��ا يؤهلكم لتكونوا 

موضع ثقة هذا الشعب«.

ساملني محمد بن كردوسسيف عبدالله العامري

سامل حمد العامري

يعد الربنامج 
التعليمي املشرتك 

مبادرة وطنية 
رائدة ترتجم رسالة 

جامعة أبوظبي 
كمؤسسة وطنية
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وأضاف » ويأيت صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة القائ��د األعى للقوات 

املس��لحة لتتواصل تح��ت قيادته مس��رية البناء التي 

ترتكز عى اإلنسان فيقول -حفظه الله ورعاه- »يجب 

التزود بالعل��وم الحديثة واملعارف الواس��عة واإلقبال 

عليها ب��روح عالية ورغب��ة صادق��ة يف كافة مجاالت 

العمل حتى تتمكن دولة اإلمارات خالل األلفية الثالثة 

من تحقيق نقلة حضارية واسعة«.

وأض��اف الس��بويس: »وها نح��ن اليوم أبن��اء كلية 

زايد الثاين العس��كرية أبن��اء جامع��ة أبوظبي نجنى 

الث��ار الطيبة لرحلة عم��ل طويلة ب��دأت بالتعاون 

العلمي بني القيادة العامة للقوات املس��لحة وجامعة 

أبوظبي لتأهيل مرش��حي كلية زايد الثاين العس��كرية 

للحصول عى درج��ة بكالوريوس العلوم العس��كرية 

واإلدارة املتخصصة، إننا جمعنا يف دراس��تنا بني العلوم 

العسكرية والعلوم اإلدارية حيث وفرت لنا كلية زايد 

الثاين العس��كرية تدريبات وفق أرقى معايري التدريب 

العس��كري وزودتنا بالعلوم واملهارات والخربات التي 

تع��زز م��ن كفاءتنا العس��كرية لنكون ح��اة الوطن 

الساهرين عى أمنه واستقراره«.

ورفع الس��بويس باألصالة عن زمالئه أس��مى آيات 

الش��كر والتقدير لكل من أسهم يف إعداد وتنفيذ هذا 

الربنامج التعليمي الرائد.

التميز يف رسالتها 
وأكد س��عادة عيل س��عيد بن حرمل الظاهري رئيس 

مجل��س جامعة أبوظبي التنفيذي أن هذا الربنامج مع 

كلية زايد الثاين العس��كرية يع��د مبادرة وطنية رائدة 

ترتج��م رس��الة وأه��داف جامعة أبوظبي كمؤسس��ة 

وطني��ة تأخذ بأرق��ى املعاي��ري العاملي��ة يف التدريب 

والبح��ث العلمي وخدمة املجتم��ع حيث أن الربنامج 

أع��د خصيص��اً لطلبة الكلي��ة مبا يس��اهم يف النهوض 

بالك��وادر الوطنية وتأهيل الطالب العس��كريني وفق 

أرقى املعاي��ري العلمية والعملية الت��ي تواكب العرص 

وتلبي احتياجات القيادة العامة للقوات املس��لحة يف 

هذا الصدد، مش��رياً إىل اعت��زاز الجامعة بتخريج هذه 

الدفع��ة األوىل من الطالب العس��كريني وتنظر إليهم 

باعتبارهم مثار إس��رتاتيجية تعاون ورشاكة شاملة مع 

مؤسس��ة وطنية عظيمة مثل القي��ادة العامة للقوات 

املسلحة.

وأوض��ح اب��ن حرم��ل أن حف��ل تخري��ج الطالب 

العس��كريني له أهمي��ة خاصة هذا الع��ام حيث أنه 

يتزامن مع احتفاالت الجامعة مبرور 10 س��نوات عى 

تأسيسها حرصت خاللها عى تحقيق التميز يف رسالتها 

يف التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

تبادل التهاين
ويف نهاي��ة الحفل قام معايل الش��يخ نهيان بن مبارك 

آل نهي��ان بحض��ور الل��واء الركن س��امل ع��يل الغفيل 

قائ��د الحرس األم��ريي ممثل القي��ادة العامة للقوات 

املس��لحة وس��عادة الل��واء الركن س��امل ه��الل رسور 

الكعب��ي قائ��د كلية زايد الثاين العس��كرية وس��عادة 

عيل س��عيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة 

أبوظب��ي التنفيذي، بتوزيع ش��هادات التخرج وتكريم 

خريج��ي الدفعة األوىل من برنامج بكالوريوس العلوم 

العسكرية واإلدارة املتخصصة .

بعد ذلك قدم سعادة عى بن حرمل هدية تذكارية 

ملعايل الش��يخ نهي��ان بن مبارك آل نهي��ان تقديراً من 

أرسة الجامع��ة لرعاي��ة معاليه له��ذا الحفل، وقدمت 

جامعة أبوظبي هدية تذكارية للقيادة العامة للقوات 

املس��لحة وكلي��ة زايد الث��اين العس��كرية، كا تفضل 

معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالتقاط صورة 

جاعية مع خريجي الدفعة األوىل.

رصد فرحة التخرج
حرصت مجلة »درع الوطن« عى التواجد يف مثل الحدث 

املميز لتغطيت��ه بالقلم والصورة والذي يحتفي بتخريج 

الدفعة األوىل من الطالب العس��كريني بكلية زايد الثاين 

العس��كرية بالتع��اون مع جامعة أبوظب��ي والذي ضم 

270 خريجاً، حيث رصح الخريج ســامل حمد العامري: 

أن كلية زايد الثاين العس��كرية اس��م المع يف املنظومة 

األكادميية التعليمي��ة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والتي تحتل مكان��اً مرموقاً بني الجامعات العس��كرية، 

وق��د اختارت كلي��ة زايد الثاين جامع��ة أبوظبي لتكون 

ختام الحفل وتبادل الهدايا التذكارية

نارص السبويس يلقي كلمة الخريجني
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رشي��كاً حقيقياً ومهاً يف عملي��ة تخريج الطلبة برغم 

بلوغ جامعة أبوظبي  ل� 10 س��نوات عى تأسيس��ها، 

وهذا دليل ع��ى تفوقها عى مثيالته��ا، وبحق كانت 

الجامعة عند مستوى توقعاتنا ومل يقترص تعليمنا فيها 

عى املناهج بل غرس��ت بداخلنا قيم التفاين والجدية 

واالنضباط ومهارات التعلم املس��تمر، وتلك املهارات 

كانت وراء نجاحي وتخرجي.

وحــول الربنامج الدرايس يقول ســاملني محمد بن 

كردوس :

ميثل برنامج العلوم العس��كرية واإلدارة املتخصصة 

بني كلية زايد الثاين العسكرية وجامعة أبوظبي خطوة 

حقيقة يف إطار الرشاكة اإلس��رتاتيجية بني مؤسس��ات 

الدولة، لتأهيل وإعداد ضباط القوات املس��لحة حتى 

يكونوا قادة عس��كريني متس��لحني بالعلوم العسكرية 

واملعرفة يف اإلدارة العلمية لش��ؤون األفراد واملوظفني 

واإلدارة العلمي��ة لألموال واملؤسس��ات املالية وتنفيذ 

البحوث والدراس��ات، وألداء ما يسند إليهم من مهام 

بكف��اءة واقت��دار، وإن تخريج 270طالب��اً لدليل عى 

نجاح هذه التعاون، وأمتنى أن نكون عند حس��ن ظن 

القيادة العامة للقوات املس��لحة معاهدينها عى بذل 

املزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

وعرب محمــد عائل االحبايب عن ســعادته بتخرجه 

الذي وصفه بقوله:

إنن��ا اليوم نحصد مثار الجه��د يف التحصيل العلمي 

مهدين تخرجنا إىل القيادة الرشيدة وإىل القيادة العامة 

للقوات املس��لحة وإىل والدين��ا وإخواننا الذين وقفوا 

معنا طيلة فرتة الدراس��ة، وأك��د أن التعليم يف دولتنا 

الغالية حظي مبكانة خاص��ة ودعم كبري من حكومتنا 

الرش��يدة حتى أصبح من أهم األس��س والدعائم التي 

تس��عى الحكومة إىل تأسيسها، ونشكر القيادة العامة 

للقوات املس��لحة عى حرصها الدائم يف تأهيل أبنائها 

الضب��اط ليتس��لحوا بالعلوم التي تفيده��م يف مجال 

عملهم العس��كري، وأتق��دم بالش��كر والتقدير لكل 

من ش��اركنا فرحتنا، التي س��تبقى يف سجل الذكريات 

التي لن تن��ى مدى الحياة، بعد أن أمضينا س��نوات 

الدراس��ة التي كانت حافلة بالجد واالجتهاد لتحقيق 

حلمنا بالتخرج. 

وأوضح الخريج خالد حمود الحرسويس: ال يسعني 

يف البدء إال أن أتقدم بالشكر إىل سيدي صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائد 

األع��ى للقوات املس��لحة -حفظه الله- وإىل س��يدي 

الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان 

ويل عهده األمني نائب القائد األعى للقوات املس��لحة 

لدعمهم املتواصل  يف تأهيل وإعداد الكوادر البرشية 

وف��ق آخر ما توصلت إلي��ه التكنولوجيا العلمية، كا 

أشكر كل من ساهم يف إنجاح هذا الربنامج.

 إن ه��ذه املناس��بة هي فخ��ر واعت��زاز للخرجني 

جميع��اً، وأين أهن��ئ الجميع بتخري��ج دفعة جديدة 

من طلب��ة الدفعة األوىل من طالب حملة بكالوريوس 

العلوم العس��كرية واإلدارة املتخصصة، بعد أن أكملوا 

ولله الحمد جميع متطلبات التخرج من دراسة نظرية 

وعملية وتدريبات مس��تمرة حت��ى أصبحوا يتميزون 

بكف��اءة علمية وخ��ربة يف اإلدارة املالية وإدارة املوارد 

البرشي��ة، فهم الجنود البواس��ل املخلص��ني يف خدمة 

الدين ثم الوطن ثم رئي��س الدولة، فلحظات التخرج 

فرحته عظيمة البد أن تقرتن بالعمل الدؤوب. 

ويقول غانم محمــد املنصوري: يعد هذا االحتفال 

فرص��ة للتعبري ع��ن رغبتنا يف بذل املزي��د من الجهد 

واالجتهاد والتفاين يف أداء واجباتنا وتطبيق ما تعلمناه 

واكتس��بناه يف وحداتنا بكل أمان وإخالص، ويعد هذا 

االحتف��ال حاف��زاً لزم��اليئ الخريجني ودع��اً للجهود 

القي��ادة العامة للق��وات املس��لحة يف تأهيل تدريب 

العنرص البرشي ولرفد إدارات ووحدات القيادة العامة 

للقوات املسلحة بأفضل الكفاءات كا أتوجه بالشكر 

الجزي��ل لكل من س��اهم يف تخريج الدفعة األوىل من 

الطالب العسكريني بكلية زايد الثاين العسكرية.

وعــن الربنامــج الــدرايس يقــول ســيف عبدالله 

العامري:

يع��د برنامج البكالوري��وس يف العلوم العس��كرية 

وإالدارة املتخصص��ة من كلية زايد الثاين العس��كرية 

وبالتعاون مع جامعة أبوظبي رؤية إسرتاتيجية تبنتها 

القيادة العامة للقوات املس��لحة يف تطبيق توجيهات 

القيادات العليا يف خلق تع��اون بني جامعات الدولة، 

لتأهيل الك��وادر البرشية وفق أعى املعايري األكادميية 

والعس��كرية، من أجل النهوض بأدوارهم املس��تقبلية 

ولرف��ع مس��توى الكف��اءة يف األداء الوظيف��ي مبجال 

اإلدارة بش��قيها اإلدارة املالي��ة وإدارة املوارد البرشية، 

ومتثل ه��ذه الدفعة نقل��ة نوعية يف مس��رية التعليم 

وإعداد الطالب العسكريني وفق أرقى املعايري العلمية 

والعملية التي تواكب العرص وتلبي احتياجات القيادة 

العامة للقوات املسلحة  .

وأمتنى لجميع الخريجني التوفيق يف املرحلة القادمة 

وحياة مهنية حافل��ة باالنجازات والتميز لخدمة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة•

غانم محمد املنصوريمحمد عائل االحبايبخالد حمود املرسويس

تخريج الطالب 
العسكريني له 

أهمية خاصة حيث 
أنه يتزامن مع 

احتفاالت اجلامعة 
مبرور 10 سنوات 

على تأسيسها
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة اإلمارات وزراعة األمل

مل تعد أفغانســتان دولة مزروعة باأللغام التي تقتل اإلنســان، ومل تعد أراضيها مغروســة بزراعات 

مخدرة، ومل يعد اإلنسان األفغاين بال أمل يف العيش. ال أتكلم هنا عن كل أفغانستان الدولة املرتامية 

األطراف، ولكن عن الجزء الذي عملت فيه القوات اإلماراتية. فقد احتفلت ســفارة  اإلمارات ومعها 

القوات اإلماراتية يف كابول عاصمة أفغانســتان يف بداية شــهر أكتوبر 2013، بانتهاء مهمتها يف إزالة 

األلغام عىل مســاحة تبلغ 25 مليــون مرت مربع، وأصبحت هذه املناطق اليــوم آمنة وقابلة لتحرك 

البرش وللزراعة؛ املهنة األساسية لإلنسان األفغاين.

أحاول أن أتخيل فرحة فقراء أفغانســتان عندما يســمعون مثل هذا الخرب، وكيف تبدلت عليهم 

الحــال مــن أخبار االنفجــارات والقتل اليومــي إىل "زراعة األمــل". ويف وضعها الحــايل، ما عادت 

أفغانســتان تعربرِّ عام كانت عليه من فوىض وخراب، ســواء أيام اإلرهاب أو أيام نشاط تجار الحرب 

األهلية التي دمرت الوطن واملواطن. ما تفعله اإلمارات تجاه اإلنســان يف العامل يســتحق االلتفات 

إليه واإلشادة به، ومرشوع اإلمارات يف أفغانستان تجاوز أهدافه األولية إىل إيجاد بيئة قابلة للعيش 

اإلنســاين، عندما حفرت الدولة اآلبار وبنت مســاجد لتقوم بدور أكرب يف نشاط املجتمع األفغاين، مبا 

لها من تأثري اجتامعي مشهود.

عندما قرأت هذا الخرب رجعت إىل جهود قواتنا املسلحة اإلنسانية وخصوصاً يف مجال إزالة األلغام 

يف العديــد من مناطق العامل، مثل لبنان الذي شــهد إزالة األلغام والقنابــل العنقودية التي خلفتها 

حروب إرسائيل عليه، وكوســوفو والصومال. وإذا كان اإلنجاز يف حالة أفغانســتان قد تحقق بإعادة 

األرض لتكــون صالحــة للزراعة، وهو أمر مهم لدى املواطن األفغاين فــإن الفرتة الزمنية التي تحقق 

ل كإنجاز آخر يحســب لقواتنا، ما يعني أن يف األمر خربة  فيها هذا اإلنجاز، وهي عامان فقط، تُســجَّ

ومهارة ينبغي عدم تجاوزها.

وحني تتوســع بذاكرتك إىل مشــاركات القوات اإلماراتية فيام يخص إعادة األمل لإلنســان يف أي 

مكان يف العامل، ال ميكنك أن تنىس العراق واليمن وليبيا وباكستان والعديد من دول العامل، ما يعطي 

املراقــب انطباعــاً مهامً عن دور هذا الجيــش بجانب مهامه القتالية، وهي رســالة ينبغي أن تصل 

"إىل مــن يهمه األمر"، من الذين تعودوا عىل اســتخدام الجيوش يف تدمري األوطان وخدمة األنظمة 

املستبدة.

إحســاس اإلنســان األفغاين بســعادة "تطهري" أرضه من القنابل وعودتها إليه ال تقل عن سعادة 

اإلنسان اإلمارايت عندما يدرك معنى الرسالة التي تحملها دولته لإلنسانية يف العامل، وشعوره بالفخر 

مبا تقوم به قواته املسلحة. وتزداد فرحة اإلمارايت عندما يجد أن هذا النهج هو أحد أدوات مكافحة 

اإلرهاب، عىل اعتبار أن أحد أسباب انخراط الفقراء يف اإلرهاب هو استغالل "تجار الحرب" حاجتهم 

إىل الدخــل، وهذا هو الســبب وراء نجاح تنظيــم القاعدة يف املناطق الفقــرية وبالتايل فإن اإلنجاز 

اإلمارايت رسالة سالم من الدولة إىل العامل.

هناك نقطتان أســجلهام فيام يخص مشــاركات القوات اإلماراتيــة يف مختلف دول العامل: النقطة 

األوىل، أنها أكدت للجميع أن الجندي ينتمي إىل املجتمع، وأنه إنســان قبل أن يكون مقاتالً رشســاً 

عندما يتطلب الواجب الوطني ذلك، وبالتايل فقد غري هذا الجيش الصورة النمطية التي رســخت يف 

ذهن الكثريين. والنقطة الثانية، أن اإلمارات يف حربها ضد اإلرهاب العاملي اختارت لنفســها طريقاً 

مختلفاً عن اآلخرين، وركزت عىل "بث األمل" نفوس الناس واإلنجاز امليداين من خالل إيجاد أسباب 

العيش الكريم لإلنسان العادي، ومع أن األمر يحتاج إىل وقت، فقد بدأت النتائج تتبلور، متمثلة يف 

تراجع العنف يف أفغانستان •



معرض دبي للطريان 2013..انطالقة جديدة لعهد جديد
سيتم عرض أكرث من 50 طائرة نفاثة جتارية

يضم املوقع الجديد يف "ديب وورلد س��نرتال" الواقع يف 

منطقة جبل عيل مقراً مخصص��اً ملعرض ديب للطريان، 

مزوداً مبس��احة أكرب ملواقف للطائرات الثابتة. وسوف 

يس��تقطب املعرض عارضني وزواراً ووس��ائل إعالم من 

جميع أنحاء العامل يف ش��هر نوفمرب الجاري. ويعد هذ 

الح��دث الرئييس من أهم األحداث عىل أجندة الطريان 

مبنطقة الرشق األوسط. 

يت��م تنظيم معرض ديب للطريان تحت رعاية صاحب 

السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، 

بالتع��اون مع هيئة ديب للط��ريان املدين، ومطارات ديب، 

والقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 F&E ويتوقع منظمو معرض ديب لطريان، وهم رشكة

Aerospace أن تكون هذه الدورة هي الحدث األضخم 

يف تاري��خ املعرض منذ انطالقته األوىل. وس��وف ينعقد 

معرض ديب للطريان خالل الفرتة 17-21 نوفمرب 2013.

إعداد: جي سرات
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العارضون والزوار
م��ع اقرتاب ال��دورة الثالثة عرشة ملع��رض ديب للطريان 

يتوقع املنظمون أن يس��تضيف هذا الحدث الذي يقام 

كل عام��ني ما يص��ل إىل 60,000 زائر تج��اري و1000 

عارض، أي بزيادة بنس��بة 5 % لل��زوار التجاريني و7 % 

للعارضني عن عام 2011.

يستقبل معرض ديب للطريان نحو 215 عارضاً جديداً 

يش��اركون ألول مرة، مع دعم إقليمي من رشكات، مثل: 

 Saudi الرشكة الس��عودية لصناعة وهندس��ة الط��ريان

العربي��ة  اململك��ة  م��ن   Alpha Starو  ،Aerospace

الس��عودية؛ ورشكة Franke Care Systems من قطر. 

وباإلضاف��ة إىل ذلك فق��د زاد عدد كبري م��ن العارضني 

املحليني مس��احة العرض الخاصة بهم من أجل تحسني 

حضورهم يف املع��رض، من أمثال رشكة ت��وازن، ورشكة 

ورشك��ة   ،Global Aerospace Logistics: GAL

دول��ة  م��ن   Airfreight Aviation Limited: AAL

اإلمارات العربية املتحدة.

ونتيج��ة لذلك، فإن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ميثله��ا أكرب عدد م��ن العارضني، تليه��ا اململكة العربية 

الس��عودية، ثم الواليات املتح��دة األمريكية، واململكة 

املتحدة، وفرنس��ا. ومتاش��ياً مع منو معرض ديب للطريان 

س��ّجلت بعض الدول املش��اركة، من أمثال كندا، زيادة 

بنس��بة 100 % من خالل مشاركة 23 رشكة. وقد ارتفع 

عدد العارضني من الواليات املتحدة األمريكية إىل 145، 

أي بزي��ادة تعادل 10 %، وش��اركت الصني ب� 15 رشكة 

جديدة، أي بزيادة تعادل 10 %.

ابتكارات
يف الوقت الذي يس��تمر فيه مع��رض ديب لطريان حدثاً 

 F&E رائداً يف مجال صناع الطريان يف املنطقة، تركز رشكة

Aerospace أيضاً ع��ىل تطوير ابتكارات وإحضارها إىل 

املع��رض؛ فباإلضافة إىل املعامل التي تم عرضها يف األعوام 

الس��ابقة، يتضمن مع��رض ديب للطريان يف ه��ذا العام 

 Care by برنامج األمم املتحدة للغذاء العاملي ومؤسسة

Air، إىل جانب جناح جديد لألعامل اإلنسانية سيتضمن 

عروضاً ألكرث من 15 منظمة خريية ومؤسس��ات تشغيل 

ودعم يف مجال الطريان، وذلك من أجل تش��جيع املزيد 

من الجهات الرئيسية املؤثرة عىل توحيد جهودها، مثل 

 Rus Aviation, Agusta Westland, Italy, Med

يستقطب املعرض 
عارضني وزوار 

ووسائل إعالم من 
جميع أنحاء العامل 

ويعد من أهم 
األحداث على أجندة 

الطريان مبنطقة 
الشرق األوسط 
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 Airways, Lebanon and Royal Air Maroc,

.Morocco

وإىل جانب الجناح اإلنساين سوف يستضيف املعرض 

أجنح��ة من إح��دى عرشة دول��ة من روس��يا، وأكرانيا، 

وفرنس��ا، وأملاني��ا، وتركيا، وأس��رتاليا، وكن��دا، وهولندا، 

واململك��ة املتح��دة، والوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، 

باإلضافة إىل والية فلوريدا، وس��وف تش��ارك الس��ويد 

بجناح ألول مرة.

منطقة مواقف الطائرات الثابتة
س��وف يوفر موقع املعرض املبن��ي لهذا الغرض مواقف 

ثابت��ة للطائرات، حيث س��يتم عرض م��ا يصل إىل 150 

طائ��رة، منها نحو 50 طائرة تجارية، مبا فيها األس��اطيل 

العائلي��ة من جمي��ع رشكات تصنيع املع��دات األصلية 

الكربى. وس��وف يض��م مواقف الطائ��رات الثابتة أيضاً 

نفاثات مقاتلة وطائرات بدون طيار، وسوف يكون هناك 

أول ظهور لطائرة تدريب ثابتة األجنحة س��ودانية طراز 

SAFAT 03، إىل جانب الرشكة اإليطالية Tecnam التي 

 P2002JF :ستعرض طائرتني جديدتني عىل املعرض، هام

 .P2006Tو

كام سيش��هد مع��رض ديب للطريان هذا الع��ام أيضاً 

عودة فعالية التدريب املخصصة للرشق األوسط لصناعة 

 Gulf Aviation Training مؤمت��ر الط��ريان، وه��ي 

Event: GATE 2011، خ��الل الف��رتة 18-19 نوفم��رب 

2013. وسيش��هد املع��رض أيض��اً "يوم ت��داول العقود 

اآلجل��ة" Futures Day؛ وهو مب��ادرة تهدف إىل إلهام 

الشباب لالنضامم إىل صناعة الطريان يف املستقبل، وتقام 

يف اليوم األخري من املعرض، وذلك يف 21 من نوفمرب.

االبتكار والدينامية
مث��ة أمر مؤكد، وه��و أن املنطقة ال تفتق��ر إىل االبتكار 

والدينامية. وقد ورد يف تقرير "اآلفاق املستقبلية لسوق 

 Boeing’s Current Market Outlook: بوينج الحالية

CMO 2013-2032، أن ال��رشق األوس��ط، هو من بني 

االقتصادات األرسع منواً، ويُتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 % 

سنوياً يف األعوام العرشين القادمة.

وق��د أكد اتح��اد النق��ل الج��وي IATA أيض��اً أن 

السفريات الطريان يف منطقة الرشق األوسط أقوى منها 

يف معظ��م املناطق العاملية، حي��ث أورد يف تقاريره أن 

رشكات الطريان يف الرشق األوسط ستجني يف عام 2013 

أرباح��اً متوقعة تبلغ 1.4 مليار دوالر، األمر الذي يجعل 

الرشق األوس��ط إحدى أكرث مناطق الط��ريان أرباحاً يف 

العامل.

 ،F&E Aerospace وقد كشف املدير التنفيذي لرشكة

رشيف فهمي، أيضاً عن نظرة متفائلة لفعاليات نوفمرب، 

حيث قال: "إن من دواعي فخر معرض ديب للطريان أنه 

يوف��ر منرباً مثالياً وفرصة رائعة لصناعة الطريان لاللتقاء 

والتواصل مع األش��خاص املناس��بني يف موقع واحد. فإذا 

ش��ئتم أن تقوموا بأعامل يف الرشق األوسط، ويف صناعة 

الطريان ع��ىل وجه التحدي��د، فإن ه��ذا املعرض الذي 

ينعقد كل س��نتني يعترب حدثاً يجدر أال يفوتكم. وقد تم 

متثي��ل كل قطاع من قطاعات الصناعة يف املعرض، وهو 

يقدم فرصاً ال مثيل لها إلقامة الشبكات".

Skyview عروض الطريان
م��ن املتوقع أن تق��وم أعداد ضخمة من ال��زوار بزيارة 

أول عرض طريان Skyview، وهو حدث جامهريي ملدة 

أربعة أي��ام يتم عقده إىل جانب مع��رض ديب للطريان، 

ملش��اهدة أفض��ل الطياري��ن العامليني يبه��رون البرص 

يف الس��امء، واالس��تمتاع باألنش��طة املفعمة بالتس��لية 

والرتفيه التي تتم عىل األرض. وقد أكد فريق الفرس��ان 

لالس��تعراضات الجوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

مش��اركتهم يف عرض الطريان من الطراز العاملي. وسوف 

يتم ع��رض الطريان Skyview خ��الل الفرتة من 18 إىل 

21 نوفم��رب 2013، يف الفرتة ما بني 12 ظهراً و6 مس��اء 

يف موقع ديب وورلد سنرتال، حيث يبدأ عرض الطريان يف 

الثانية ظهراً يومياً.

وس��وف يضم عرض الطريان Skyview جناحاً ضخامً 

ميكنه أن يستضيف 6000 زائر، ويقع بشكل مجاور متاماً 

ملوقع معرض ديب للطريان للسامح للجمهور مبشاهدات 

مب��ارشة لعروض الطريان املذهل��ة فوقهم. وعىل األرض 

يق��دم Skyview معروضات وألعاباً ونش��اطات للرتفيه 

عن األرس ومحبي الطريان عىل حد سواء.

نوع الطائرة الرشكات العارضة

Yabhon-GRN1, Yabhon-N, Yabhon- 
HMD, Yabhon-NSR, Yabhon-R, Unit-
ed-40, Global Jumeirah
ACJ319
A400M Atlas
P2002JF, P2002JF
Hawk T2
Challenger 605, Global 6000
Falcon 2000 LX, Falcon 7X
DA40 NG, DA42-VI, DA42-MPP
EC145T2, AS350 B3, Mockup EC175 
Executive
MC-27J
PC-12NG
Saab 340 B
SSJ100 (RRJ-95)

Adcom

Airbus
Airbus Military
Aviation home Tecnam
BAE
Bombardier
Dassault Aviation
Diamond Aircraft
Eurocopter/EADS/Airbus

Finnmeccanica-AleniaAermacchi
Pilatus
Saab AB
UAC JSC Sukhoi

قامئة الطائرات  يتضمن معرض 
دبي للطريان يف هذا 
العام برنامج األمم 

املتحدة للغذاء 
العاملي ومؤسسة 

Care by Air إىل 
جانب جناح جديد 
لألعمال اإلنسانية

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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الصحافة
س��وف يكون ملمثيل وس��ائل اإلعالم الدولية تأثري عاملي 

يف مع��رض ديب للط��ريان 2013، عالوة ع��ىل قيام مجلة 

درع الوط��ن، بتغطية ال��دورة الثالثة عرشة من معرض 

ديب للط��ريان. وتق��وم درع الوطن بن��رش تقارير يومية 

عن املعرض خ��الل أيام املعرض الخمس��ة جميعاً ليتم 

توزيعها بني العارضني والزوار والوفود الرس��مية وبقية 

الزوار الرفيعي املستوى.

الجهات العارضة
نقدم فيام يأيت قامئة تضم املؤسس��ات الوطنية والدولية 

التي قامت بحجز مساحات مهمة من املعرض: 

 Abu Dhabi Aviation, Adcom Group, 

 Advanced Electronics Company, Air BP

 – Middle East, Airbus, Al Salam Aircraft

 Company, Asscom middle east, BAE,

 Boeing, Bell Helicopter-Textron, Bombardier

 Aerospace, CAE, Dassault Aviation,

 Diehl Defence Holding GmbH, Dyncorp,

 Elettronica, Embraer, Emirates Airline,

 Ethihad Airways, Eurofighter, Finmeccanica,

 Flir Systems, GIFAS, GE Aviation, Honeywell,

 Jordan Aircraft Maintenance Company,

 Lockheed Martin, L3 Communications,

 MBDA, Mubadala, Northrop Grumman

 Corporation, Pilatus, Pratt&Whitney,

 Pakistan Aeronautical Complex, Raytheon,

 Rockwell Collins, Ruag, Russian Helicopters,

 SAAB, Safran, Sikorsky, Shell, Thales,

 Tawazun Holding, Textron systems, Thales

.etc

Boeing رشكة

تعت��رب Boeing رشك��ة عارضة بارزة، وق��د توقعت أن 

تتطلب منطقة الرشق األوس��ط 1,610 طائرات جديدة 

تق��در قيمتها ب��� 550 مليار دوالر عىل م��دى 20 عاماً، 

اعتب��اراً من عام 2013 وحتى ع��ام 2032. ومن املتوقع 

أن تك��ون نس��بة 47 % من هذه الطائ��رات ذات ممر 

واح��د (بني املقاعد)، بينام املتوقع أن تكون 26 % منها 

متوس��طة السعة من حيث الحجم، و16 % منها صغرية 

الس��عة يف جس��م الطائ��رة، و10 % واس��عة ومزدوجة 

املمرات. ويش��مل عمالء بوينج م��ن رشكات الطريان يف 

املنطقة: ط��ريان اإلمارات، وطريان االتح��اد، والخطوط 

الجوي��ة القطري��ة، وف��الي ديب، وأالفك��و لتمويل رشاء 

الطائ��رات ALAFCO، وLCAL، والط��ريان  وتأج��ري 

الع��امين، وط��ريان الخلي��ج، وديب لصناع��ات الطريان، 

والخطوط الجوية السعودية، والخطوط الجوية امللكية 

األردنية، وط��ريان رأس الخيمة. وتعت��رب منطقة الرشق 

األوسط موطناً ألكرث من 400 طائرة بوينج، متثل جميع 

أنواع الطائرات التي صنعتها الرشكة منذ ستينيات القرن 

امل��ايض وحتى تاريخه. وهي تش��مل الطائ��رات 707، 

717، 727، 737، 747،757، 767، وطائ��رة األحالم 787 

.Dreamliner

Lockheed Martin رشكة

تعترب Lockheed Martin رائدة عاملياً يف مجال تكامل 

النظم وتطوير نظم الدفاع الجوي والصاروخي وتقنياته، 

مب��ا يف ذلك أول صاروخ اعرتايض عمليايت بتقنية الرضب 

للقت��ل Hit-To-Kill Interceptor. وهي تتمتع بخربة 

هائلة يف تصميم الصواريخ االعرتاضية وإنتاجها، وأجهزة 

يستقطب املعرض العديد من الزوار والعارضني

EC175 -  Eurocopter املروحية 

طائرة من طريان اإلمارات وفريق الفرسان

تحرص الرشكات عىل عرض أحدث منتجاتها
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الرادار التي تعمل باألش��عة تحت الحم��راء، وإدارة 

القيادة والس��يطرة / املعركة، واالتص��االت، وأنظمة 

الشبكات البرصية الدقيقة، عالوة عىل أنظمة الرادار 

ومعالجة اإلش��ارات. وتقوم الرشكة مبساهامت كربى 

يف جمي��ع منظومات الدف��اع الصاروخية الرئيس��ية 

بالوالي��ات املتح��دة األمريكية، كام تش��ارك يف عدة 

رشاكات دفاعية صاروخية عاملية.

BAE Systems رشكة

سوف يرّسخ حضور رشكة BAE Systems اسرتاتيجية 

إقام��ات رشاكات مع جهات صناعية محلية رئيس��ية 

مؤثرة ع��رب قطاع��ات الدف��اع والط��ريان واألمن يف 

 BAE دول��ة اإلمارات العربية املتحدة. وس��وف تركز

 Eurofighter Typhoon طائ��رة  ع��ىل   Systems

وطائرة التدريب Hawk Advanced Jet trainer يف 

أثناء املعرض. ولرشكة BAE Systems جذور تاريخية 

يف اململكة املتحدة، وبالتايل فقد أصبحت العباً عاملياً 

يعت��رب الواليات املتحدة وأس��رتاليا والهن��د واململكة 

العربية السعودية من بني أسواقه املحلية.

Northrop Grumman رشكة

يف  رائ��دة   Northrop Grumman تعت��رب رشك��ة 

مج��ال تكامل نظ��م القيادة والس��يطرة واالتصاالت 

واالس��تطالع  واملراقبة  واالس��تخبارات  والحواس��يب 

C4ISR لنظم اإلن��ذار املبكر املحمول��ة جواً، ونظم 

القيادة والس��يطرة، ونظ��م االس��تخبارات واملراقبة 

واالس��تطالع ISR األرضية. وباعتبارها رشيكاً موثوقاً 

وذا مصداقي��ة، فإنه��ا تتمت��ع بعالق��ة قوي��ة بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، قامئة عىل أساس من الثقة واالحرتام 

والرغبة املتبادلة يف تحقيق التميز.

 E-2D Advanced نظ��ام  تصمي��م  ت��م  وق��د 

Hawkeye – الذي يستند إىل تراث من قدرات نظم 

 – AEW&C ًاإلن��ذار املبك��ر القوية املحمولة ج��وا

لتوفري القدرات املطورة املطلوبة ملواجهة التهديدات 

الناشئة وتحسني فاعلية املهام من القواعد الساحلية 

ومنت حامالت الطائرات الحديثة يف وقتنا الحارض عىل 

يستضيف املعرض 
أجنحة من إحدى 

عشرة دولة من 
روسيا وأكرانيا 

وفرنسا وأملانيا 
وتركيا وأسرتاليا 

وكندا وهولندا 
واململكة املتحدة 

والواليات املتحدة 
األمريكية 

فريق الفرسان لالستعراضات الجوية

معارض ومؤتمرات
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حد س��واء. ويعترب نظام E-2D نظاماً متطوراً لإلنذار 

املبكر والس��يطرة ومحموالً جواً، تم اعتامده لإلنتاج 

الكامل االستطاعة يف بداية عام 2013، وتم الترصيح 

بفاعليته ومالءمت��ه العملياتية بعد اختبارات صارمة 

من قبل البحرية األمريكية.

 Raytheon رشكة

تتمت��ع رشك��ة Raytheon بحضور مس��تمر يف دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة منذ ع��ام 1983، بدءاً من 

نظام الدف��اع الجوي من طراز هوك. ففي ديس��مرب 

2008، تلق��ت رشك��ة ريثي��ون طلبية ألج��ل تزويد 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بنظام الدفاع الجوي 

والصاروخي باتريوت. ك��ام فازت ريثيون أيضاً بعقد 

مبيع��ات تجاري��ة مب��ارشة بقيمة 1.7 ملي��ار دوالر 

لتطوير نظ��ام الدفاع الج��وي والصاروخي باتريوت 

للمملك��ة العربي��ة الس��عودية إىل أح��دث تصميم 

.Configuration-3

DynCorp International رشكة

تعترب رشك��ة DynCorp International: DI مزوداً 

عاملي��اً لحل��ول الدعم املتكام��ل الرضوري��ة للدفاع 

والدبلوماس��ية والتنمي��ة الدولية، ك��ام تَُعد الرشكة 

رشي��كاً موثوقاً يف دعم الس��الم واالزده��ار يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وجميع دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية. وبناء عىل النجاح الذي حققته 

الرشك��ة عىل مدى أكرث من 60 عام��اً، تقوم بالتزويد 

بالخدمات اللوجس��تية الش��املة، وحلول العمليات 

والصيان��ة التي تس��اعد عىل بقاء القوات املس��لحة 

جاهزة للمهام. ويف الوقت نفسه تقوم الرشكة بتأمني 

عمليات واسعة النطاق لنقل املعرفة والتدريب عىل 

التطوير املهني لدعم السيادة الوطنية يف كل بلد من 

البلدان التي تقدم لها خدماتها.

General Atomics Aeronautical Systems رشكة

 General Atomics Aeronautical رشك��ة  تعت��رب 

Systems الرشكة الرائدة يف مجاالت تقنيات املعلومات 

االس��تخباراتية واملراقب��ة واالس��تطالع (ISR)، وأفض��ل 

ما تع��رف به يف مجال تطوير وإنت��اج مجموعة أنظمة 

 Predator من ط��راز UAS الطائ��رات م��ن دون طيار

التي يقوم بتشغيلها العديد من العمالء يف جميع أنحاء 

الع��امل اليوم. وتقوم الرشكة حالي��اً بتجميع أكرث من 45 

 General ألف س��اعة طريان شهرياً، وقد جمعت رشكة

 2.4 م��ن  أك��رث   Atomics Aeronautical Systems

مليون ساعة طريان مرتاكمة حتى تاريخه.

وتقوم الرشك��ة اآلن باإلنتاج بالطاقة الكاملة ألحدث 

نظ��م الطائ��رات لديه��ا Predator XP UAS. وتتميز 

Predator XP UAS باألبعاد املادية واالرتفاع والرسعة 

والق��درة عىل التحم��ل الطويلة (تصل إىل 35 س��اعة)، 

وهي الس��امت نفس��ها التي متيزت بها طائرة بريداتور 

 Predator الت��ي كان��ت أول طائ��رة RQ -1 األصلي��ة

تطلقها القوات الجوية األمريكية يف عام 1995. وتدعم 

Predator XP قاع��دة عريضة م��ن التصدير للعمالء، 

تش��مل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وأمريكا 

الجنوبية.

 Dassault Aviation رشكة

سوف تحرض رشكة Dassault Aviation يف ديب لتسليط 

الض��وء عىل أحدث التط��ورات التكنولوجي��ة يف طائرة 

Omnirole Rafale العالي��ة التقني��ة. وتتمي��ز طائرة 

Rafale بقدرته��ا املتميزة عىل نق��ل الحموالت ونظام 

املهام املتطور فيها، وبالت��ايل فهي تقوم بتنفيذ رضبات 

جو - أرض وهجامت جو - جو عىل حد سواء، وعمليات 

اعرتاضية خالل الطلعة الجوية نفسها.

وهي قادرة عىل أداء العديد من اإلجراءات يف الوقت 

نفس��ه، مثل إط��الق صواريخ من الج��و إىل الجو خالل 

مرحلة تس��لل بارتفاع��ات منخفضة ج��داً، وهذا دليل 

واضح ع��ىل ق��درة OMNIROLE الحقيقي��ة وقدرة 

RAFALE املتميزة عىل البقاء.

Textron/Bell رشكة

توفر رشكة Textron Systems حلوالً مبتكرة ألوس��اط 

الدفاع واألمن الوطني والطريان والفضاء. وس��وف تقوم 

الرشك��ة يف أثناء مع��رض ديب للطريان بع��رض أنظمتها 

للطائرات ب��دون طيار، وال��زوارق البحري��ة املتقدمة، 

واملركبات املدرعة الرباعية العجالت، وحلول املعلومات 

االس��تخباراتية واملراقبة واالس��تطالع، ونظم األس��لحة 

 ،Textron AirLand, LLC الدقيق��ة. وس��وف تق��وم

 AirLandو .Textron Inc التي تعترب رشكة تضامن بني

الجدي��دة  طائرته��ا  بع��رض   ،Enterprises, LLC

Scorpion – وه��ي طائ��رة نفاثة عس��كرية تكتيكية 

ومتعددة املهام تس��تخدم التكنولوجي��ات والعمليات 

املتاحة تجارياً.

من املتوقع أن يستضيف املعرض أكرث من 60.000 زائر و1000 عارض
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Saab رشكة

قامت رشكة الدفاع واألم��ن Saab مؤخراً بالتوقيع عىل 

عقد م��ع رشكة دايو لبناء الس��فن والهندس��ة البحرية 

 Daewoo Shipbuilding and Marine الكوري��ة 

Engineering Korea، لتطوير وتكامل اإلدارة القتالية 

وأنظمة ال��رادار عىل فرقاطة جدي��دة للبحرية امللكية 

التايالندي��ة. ويرقى النظ��ام إىل MSEK 850. ويتألف 

العقد من نظام إدارة القتال ونظام الرادار.

تق��وم رشكة Saab بتزويد الس��وق العاملية مبنتجات 

وخدم��ات وحل��ول رائ��دة عاملياً ت��رتاوح ب��ني الدفاع 

العسكري واألمن املدين. ولدى Saab عمليات وموظفني 

يف جمي��ع الق��ارات، وه��ي تق��وم باس��تمرار بتطوير 

التكنولوجي��ا الجدي��دة واعتامده��ا وتحس��ينها لتلبية 

احتياجات العمالء املتغرية.

Pratt & Whitney رشكة

تعترب رشكة Pratt & Whitney الرشكة الرائدة عاملياً يف 

مجال تصميم محركات الطائ��رات وتصنيعها وصيانتها، 

ووحدات الطاقة املس��اعدة واألرضية، ومنتجات الدفع 

النفاث��ة الصغرية. وت��زود محركاتنا العس��كرية الرائدة 

 F - F-15 مقات��الت الخط��وط األمامية بالطاقة، مث��ل

 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor ,

 C-17 Globemaster IIIو  ,F-35 Lightning II

للنقل العس��كري، وKC- 46 من رشكة Boeing، وهي 

ناقل��ة مبنزلة جرس جوي جديد لس��الح الجو األمرييك. 

تتمتع Pratt & Whitney بسجل ال مثيل له يف خدمة 

العم��الء التي تركز عىل برامج صيانة بحس��ب الطلب، 

وبرامج إدارة األسطول يضمن الجاهزية بأسعار معقولة 

لرشكائنا يف جميع أنحاء العامل.

 CSIR مؤسسة

تعم��ل مؤسس��ة CSIR م��ن خ��الل قط��اع العل��وم 

 Science and Technology: S&T والتكنولوجيا فيها

عىل دعم الس��الم واألمن واالزده��ار يف جنوب إفريقيا. 

وقد طورت املؤسس��ة قدرات علمي��ة وتقنية قوية من 

خ��الل تعاونها مع العبني رئيس��يني يف مج��االت الدفاع 

والس��المة واألم��ن، مام أس��هم أيضاً يف تعزي��ز القدرة 

التنافسية الدولية للبالد.

وق��د أس��همت CSIR من خ��الل خربته��ا يف مجال 

الدف��اع والس��الم والس��المة واألم��ن يف تأم��ني قدرات 

علمية وتقنية داخلية إلدارات وأجهزة حكومية رئيسية 

 CSIR يف الدفاع والس��الم والس��المة واألمن. كام تقوم

للدفاع والس��الم واألمن والسالمة بتوفري قدرات العلوم 

والتكنولوجي��ا يف مجال الدفاع الوطني من خالل توريد 

املعرفة، وتقديم املش��ورة والحلول يف الدفاع ومس��ائل 

األمن القومي.

وقد أسهمت CSIR من خالل خربتها يف مجال الدفاع 

والس��الم والس��المة واألمن يف تغطية مجاالت عديدة، 

مبجموع��ات أبح��اث مركزة يف مج��االت أنظمة املالحة 

الجوية، وأنظمة الرادار والح��رب اإللكرتونية، والقيادة 

والس��يطرة وح��رب املعلوم��ات، والتكنولوجيا ألغراض 

العمليات الخاصة، والعلوم اليابسة؛ وأنظمة االستشعار 

الفائقة.

JETSTREAM أكادميية الطريان

 JETSTREAM Aviation تعت��رب أكادميي��ة الط��ريان

 GCAA مؤسسة تدري���ب معتم����دة من Academy

Airline PilotAb- مع موافقات محددة عىل ،EASAو

Initio ATPL، وعملي��ات تقييم النوع، وتدريب طاقم 

الطائرة من خ��الل مركزين للتدري��ب يف أثينا باليونان 

وديب باإلمارات العربية املتحدة. ويعترب برنامج التدريب 

 CPL(H) غنياً بدورات طي����ار املروحي���ات، ودورات

وPPL(H)، م��ع عمليات تقييم ن��وع النفاثة، ودورات 

.B1/B2 مهندس صيانة أولية للطائرات

ويدير املنظمة متخصصون ذوو خربة واسعة يف عدد 

م��ن املجاالت، مبا يف ذلك، عىل س��بيل املثال ال الحرص: 

 ،Ab-Initio والتدري��ب  الط��ريان،  رشكات  عملي��ات 

والتدري��ب ع��ىل تقييم الن��وع، والش��ؤون التنظيمية. 

وقد صنف املدرب��ون من ذوي الخ��ربة العالية ومراكز 

التدري��ب املتط��ورة أكادميي��ة JETSTREAM ضمن 

أكادمييات الطريان الرائدة يف أوروبا والرشق األوسط.

Rockwell Collins رشكة

تق��وم رشك��ة Rockwell Collins بتزوي��د األس��واق 

العس��كرية والتجارية مبجموعة واسعة من الحلول؛ مبا 

يف ذلك إلكرتونيات الط��ريان لطائرات النقل واملقاتالت 

واملروحي��ات والطائ��رات من دون طي��ار، واالتصاالت، 

والش��بكات للقوات الجوي��ة والربي��ة والبحرية، ودقة 

االس��تهداف، واملالح��ة، والتوجيه، وأنظم��ة الرادارات 

واملراقبة، وإدارة املعلومات، املحاكاة والحلول التدريبية.

يس��هم منوذج األع��امل الناج��ح املت��وازن هذا بني 

األسواق العسكرية والتجارية يف متكني الرشكة من تعزيز 

قدرات النظم ومتديد صالحية املنتج مع ضبط تكاليف 

التنمية.

ديب للطريان 2013
س��وف يعرض معرض ديب للط��ريان 2013 التكنولوجيا 

والقدرات املتطورة يف مجال الطريان املدين والعسكري. 

ومن املتوق��ع أن يصبح املعرض، كام ه��ي الحال دامئاً، 

الحدث األبرز يف مجال الطريان ليجذب مستويات عالية 

من املش��اركة من قبل رشكات الطريان العاملية والخرباء 

االسرتاتيجيني يف الدفاع•

يعرض معرض 
دبي للطريان 2013 

التكنولوجيا والقدرات 
املتطورة يف جمال 

الطريان املدين 
والعسكري

ميثل املعرض منصة مثالية ألحدث العروض الجوية

معارض ومؤتمرات
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 Lockheed Martin فريـــــق طائـــــرات
وPilatus Aircraft ينافـس على الفوز 
بربنامـج تدريـب الطيـارين األستـراليـني

 ،Pilatus Aircraftو  Lockheed Martin أعلن��ت 

مدعومتني ب� Hawker Pacific عن عقد اتفاق تعاون 

للمنافس��ة عىل الفوز بتدري��ب الطيارين لقوة الدفاع 

األسرتالية.

 Team 21 �وسوف يقوم اتحاد الرشكات، املعروف ب

باملشاركة يف املنافسة عىل برنامج نظام تدريب طياري 

AIR 5428. وه��ذا الفريق هو اآلن يف عامه الس��ابع 

من عقد يعتمد عىل األداء مدته عرشون عاماً، لتقديم 

دورة أجنح��ة أساس��ية يف تدريب الطياري��ن للقوات 

الجوية بجمهورية سنغافورة.

وقد أدىل راي��دون جيتس، املدير التنفيذي للوكهيد 

مارتن بأسرتاليا، بالقول: "إن فريقنا يعتمد عىل العالقة 

 Lockheed Martin القامئة والناجحة للغاي����ة بي��ن

وPilatus Aircraft. ونح��ن منتل��ك س��جل إنجازات 

مؤك��داً يف تقدي��م حل��ول مرن��ة وقليل��ة املخاطر يف 

استخدام طائرات PC-21، وسوف نعزز هذه التجربة 

لتقدي��م برنام��ج تدريبي ميك��ن أن يتطور بحس��ب 

متطلبات املهام.

كام رصح ماركوس بت��رش الرئيس التنفيذي لرشكة 

Pilatus بقول��ه: "لق��د أصب��ح واضحاً بع��د مراجعة 

ش��املة لل��رشكاء املحتمل��ني أن االئت��الف القائم بني 

 ،Hawker Pacificو Pilatusو Lockheed Martin

سيؤدي إىل تقديم أفضل نتيجة كلية للمتعاملني، ليس 

لقوات الدفاع األس��رتالية فحس��ب، بل أيضاً ملوازنات 

العمليات املس��تمرة ودافعي الرضائب، لتقديم أفضل 

قيمة للامل".

 Tiger تقــوم بتوريـد نظــام جديــد لتخطيــط املهــام للحوامــات Sagem 
وNH90 للجيش الفرنسي

وقعت رشكة Sagem عقداً مع هيئة مش��رتيات الدفاع 

الفرنسية DGA لتطوير وإنتاج نسخة جديدة من نظام 

تخطيط املهام ط��راز MPME لطواقم الحوامات، ليتم 

.ALAT نرشها من قبل الذراع الجوي للجيش الفرنيس

 MPME وقد تم تصميم النسخة الجديدة من نظام

 Tiger لدع��م دخول الخدم��ة لدى الجي��ش لحوامات

 NH90 TTH املس��اندة والتدم��ر( وحوامات( HAD

Caïman للنقل التكتييك.

يت��م تش��غيل نظام MPME يف ش��بكة من وحدات 

تكتيكي��ة نقال��ة، أو يف بنية تحتية ثابتة. وهو يس��مح 

لطواق��م الحوامات بتخطيط مهمتهم كفريق، وتس��اند 

تش��كيالت مكونة من أن��واع مختلفة م��ن الحوامات. 

ويرتكز تخطيط املهام عىل وظائف متقدمة متكن عملية 

إعادة التشغيل والعرض عىل أرض ممرات الطران بثالثة 

أبعاد. ويس��هم نظ��ام MPME يف مضاعفة الفاعلية يف 

أثناء أكرث مراحل املهام حرجاً: يف الليل، لتوحيد الجهود 

وع��دم التعارض، وتجنب تهدي��دات أرض- جو )أطواق 

سام(، واستخدام األسلحة، ومناطق الهبوط، وغر ذلك.

وع��ىل اعتب��ار أن هناك نس��خة مطورة م��ن نظام 

MPME هي يف الخدمة بالفعل، فإن النسخة الجديدة 

تعت�رب ج��زءاً من العق��د الخاص بالربنام��ج الذي متت 

ترس��يته ع��ىل Sagem من قبل DGA يف ع��ام 2005، 

وال����ذي يغطي األف���واج الت���ي تنش����ر مروحي��ات 

Puma و CougarوGazelle وTiger HAP )مساندة 

- حامية(، وكذلك مدرس��ة ط��ران Tiger الفرنس��ية-

األملانية. ويش��مل هذا العقد األخر خدمات دعم دورة 

الحي��اة، وتأخذ يف االعتب��ار تحديث نظم MPME التي 

هي قيد الخدمة بالفع��ل. ويتميز نظام MPME مبزيد 

م��ن األمن وحري��ة الحصول عىل أفضل خدمات رس��م 

الخرائط واملخطط��ات، باعتباره جزءاً من ميدان املعركة 

الرقمية، واملفرتض تسليم أول النظم يف أواخر عام 2014.

ت��م نرش نظ��ام MPME الحايل يف القت��ال، وقد تم 

استخدامه للذراع الجوي للجيش الفرنيس يف أفغانستان، 

وكذلك للس��فن الربمائية Mistral and Tonnerre يف 

البحرية الفرنس��ية ألجل عملية هارماتان يف ليبيا، ومنذ 

وقت قريب خالل عملية رسفال يف مايل 2013.

تعت��رب Sagem املقاول الرئييس لنظام تخطيط املهام 

وتعويضها SLPRM املصمم ألجل الطائرات القتالية يف 

 Sagem القوات الجوية والبحرية الفرنسية. وقد قامت

بتطوير نظام تخطيط املهام Helipsys ألجل األس��واق 

.MPME العاملية اعتامداً عىل نظام

MPME نظام تخطيط املهام

 Saab تتلقى طلبية لتوفري نظم 
إدارة القتال والرادار لفرقاطة 

تابعة للبحرية امللكية التايلندية
 Daewoo م��ع  عق��داً   Saab رشك��ة  وقع��ت 

 Shipbuilding and Marine Engineering

Korea لتطوير وإدم��اج نظم إدارة القتال والرادار 

لفرقاطة جديدة للبحري��ة امللكية التايلندية، وتبلغ 

قيمة الطلبية 850 مليون كرونر سويدي.

يض��م العقد نظ��ام إدارة القتال ونظ��ام الرادار. 

وتعت��رب رشك��ة Saab الرشك��ة التي تق��وم بإدماج 

النظ��ام القتايل. وباإلضافة إىل توريد نظمها الخاصة 

تتوىل Saab املس��ؤولية أيضاً عن أعامل املشرتيات 

واإلدم��اج لنظم الطرف الثالث. ومن املقرر أن تبدأ 

عملي��ات تس��ليم معدات الس��فن يف ع��ام 2016، 

وس��وف تتم عملي��ة اإلنتاج يف الس��ويد والدمنارك 

وتايلند وأسرتاليا.

تق��وم Saab بتزويد الس��وق العاملي��ة مبنتجات 

رائدة عاملياً، وبخدمات وحل��ول ترتاوح من الدفاع 

العس��كري إىل األمن املدين. ول��دى Saab عمليات 

وموظفون يف سائر القارات، وهي تشهد منواً مطرداً، 

وتقوم باعتامد تقنيات جديدة وتحسينها باستمرار 

لتلبية احتياجات عمالئها املتغرة.



29 |  نوفمرب 2013 |  العدد 502  |

 General ترسية عقود بقيمة 113 مليون دوالر على
Dynamics لتأمني منتجات ذخرية

ت��م مؤخراً ترس��ية عدة عق��ود حكومي��ة أمريكية عىل 

 General Dynamics Ordnance and Tactical

 General وه��ي وحدة أعامل تابع��ة لرشكة ،Systems

Dynamics، بقيم��ة إجاملي��ة تزي��د ع��ن 113 مليون 

دوالر، لتوريد أنواع مختلفة من منتجات الذخرة ونظام 

للذخرة الحربية.

وقد قامت قيادة نظام سالح مشاة البحرية األمريكية 

مبن��ح General Dynamics عق��داً للتطوي��ر الهنديس 

والتصنيعي بقيمة 26.5 مليون دوالر، لوحدة اس��تطاعة 

الحمول��ة يف امله��ام - منظومة األس��لحة غ��ر الفتاكة. 

ويوف��ر هذا النظام خيارات للعامل��ني يف خدمة العمالء 

واالس��تجابة التدريجية ألجل السيناريوهات التي تشمل 

الس��يطرة عىل الحش��ود، ومنع الدخ��ول أو الوصول إىل 

مناطق، وعمليات املرافقة والحامية، أو االشتباك املبارش 

ض��د التهدي��دات. وهذا النظ��ام، املصم��م لرتكيبه عىل 

مركبات س��الح مش��اة البحرية، مثل مركب��ات الهامفي 

)مركبات مدولبة متع��ددة املهام ذات قدرة تنقل عالية 

HUMMWV(، يس��مح لطواقم التشغيل بتنويع شدة 

تأث��ر الذخائر لوحدة اس��تطاعة الحمول��ة يف املهام ليك 

تالئ��م املتطلب��ات العملياتي��ة. وقد متت ترس��ية العقد 

عىل قس��م عمليات Orlando Operations يف الرشكة. 

وس��وف يتم تنفي��ذ العمل يف أورالن��دو بوالية فلوريدا، 

وم��ن املتوقع أن يت��م االنتهاء من تنفيذه بحلول ش��هر 

مايو عام 2016.

وباإلضاف��ة إىل ما س��بق، قامت قي��ادة دعم الجيش 

 General بوالية إيلينوي، مبنح ،Rock Island ،األمرييك

بقيم��ة 31 ملي��ون دوالر، ألج��ل  Dynamics عق��داً 

خي��ار اإلنتاج األول يف عقد توري��د غر محدود وكميات 

غر محدودة ملدة خمس س��نوات، م��ن خراطيش عيار 

40mm L/60 HEI. وق��د ت��م ترس��ية العقد من خالل 

 Canadian Commercial الهيئة التجاري��ة الكندي��ة

 L/60 ويت��م إط��الق خراطي��ش عي��ار .Corporation

HEI من مدفع M2A1 عيار 40mm لالش��تباكات جو-

أرض بواس��طة طائرات هجومية AC-130 تابعة لقوات 

الجوية األمريكية.

يت��م تعبئة ذخائر L/60 HEI مبركب ش��ديد التفجر 

وحارق، وتوف��ر دقة مطورة، ومزايا األداء والس��المة يف 

التصويب لألهداف. وس��يتم تنفيذ العمل من قبل قسم 

العملي��ات الكندية يف الرشكة، وم��ن املتوقع أن يكتمل 

تنفيذه بحلول سبتمرب من عام 2015.

وقد منحت قي��ادة دعم الجيش الرشك��ة عدة عقود 

إنت��اج لعيار 20 مم وعيار 30 م��م بقيمة تزيد عىل 55 

مليون دوالر. وسوف تؤدي هذه العقود الخاصة بذخائر 

عي��ار 20 مم وعيار 30 م��م إىل تأمني الذخائر التكتيكية 

والتدريبي��ة ع��ىل حد س��واء، الس��تخدامها يف مجموعة 

متنوع��ة من منصات القوات البحري��ة والجوية والربية. 

وس��وف يتم تنفيذ العم��ل يف ماريون بوالي��ة إيلينوي، 

وسوف يتم االنتهاء منه بحلول ديسمرب 2015.

يف الوق��ت ال��ذي تعت��رب في��ه البحري��ة 

الربازيلية معتادة ع��ىل زوارق الدورية يف 

 ،BAE Systems املحيط التي تنتجها رشكة

فإن العاملني لدى BAE Systems أصبحوا 

معتادين اآلن عىل القادم الربازييل الجديد، 

.Embraer 145 وهو النفاثة اإلقليمية

وق��د قامت الرشك��ة بتأجره��ا لتحل 

مح��ل طائ��رة BAE 146 الت��ي كانت 

يف الخدم��ة من��ذ ع��ام 2003. وتقوم 

الطائرة بنقل العاملني يف رحلة ملسافة 

200 ميل ب��ني املكتب الرئييس للرشكة 

يف فارنب��ورو، يف جن��وب رشق إنجلرتا، 

ووارتون يف ش��امل غرب إنجلرتا، حيث 

يقع قطاع أعامل الطائرات واملعلومات 

العسكرية التابع للرشكة.

 BAE يقول لر جونز، نائب الرئيس لنظم

يف أمري��كا الالتيني��ة وكندا: "لق��د نالت 

طائ��رة Embraer 145 الجديدة إعجاب 

 Embraer 145 املوظفني. وتعترب طائ��رة

 Embraer 146 أصغر حج��امً وأرسع من

الس��ابقة. لقد ق��دت الطائ��رة الجديدة 

بنفيس من الس��هل رؤية ملاذا أثبتت أنها 

تحظى بالشهرة". 

تقوم طائرة Embraer 145 برحلة ذهاب 

وع��ودة مرتني يومياً من وارتون إىل فرانربا 

ومبعدل أربع مرات يف األسبوع، من االثنني 

إىل الخميس، ويس��تغرق زمن الرحلة 40 

دقيقة يف الذه��اب ومثلها يف اإلياب. وقد 

أس��هم إدخ��ال الطائرة األصغ��ر حجامً يف 

متكني رشك��ة BAE Systems من تخطيط 

الخدمة بحيث تدعم الطلب عىل األعامل 

يف الوق��ت ال��ذي تق��وم في��ه بتخفيض 

تكاليف التشغيل.

 Embraer 145 لقد تم اختيار طائ��رة

م��ن قب��ل رشك��ة BAE Systems بعد 

عملي��ة انتق��اء ش��املة ومش��ورة من 

BMI Regional الت��ي تقوم بتش��غيل 

14 طائرة Embraer 145 يف أس��طولها 

باململكة املتحدة.

 Embraer 145 تصبح 
جزءًا من األسطول 
الربيطاين من صنع 

BAE شركة

خامس قمر صناعي عريض النطاق من صنع بوينج 
يوسع التغطية للمقاتلني يف احلرب

يق��وم القمر الصناعي العريض النط��اق العاملي الخامس 

SATCOM، ال��ذي قام��ت رشكة بوينج ببنائ��ه، بتزويد 

القوات املس��لحة األمريكية ورشكائه��ا الدوليني بإمكانية 

نف��اذ إضافية إىل االتص��االت الرسيعة اآلمن��ة الرضورية 

لنجاح املهام.

وق��د أتم القمر الصناع��ي WGS-5، الذي تم إطالقه يف 

مايو، اختباراً يف املدار، ويتم تش��غيله اآلن من قبل القوات 

الجوية األمريكية.

تقوم مركب��ة الفضاء WGS-5، وهي الثانية يف سلس��لة 

املجموع��ة الثاني��ة املط��ورة يف برنام��ج WGS، بتأم��ني 

االتصاالت العريضة النطاق للمستخدمني يف مجال الرؤية.

وقد رصحت املقدم كارين رو، قائد كتيبة اإلشارة الثالثة 

والخمس��ني SATCON، بقولها: "تعترب مهمة WGS عامل 

مضاعفة للقوة لوزارة الدفاع واألجهزة الحكومية األمريكية 

ورشكائن��ا الحلفاء. إننا م��رسورون بامتالك هذه القدرة عرب 

تش��كيالتنا، ونش��كر فريق بوين��ج عىل تفانيه��م لتحقيق 

التمي��ز". تعترب WGS-5 األوىل من ب��ني مركبتي فضاء من 

طراز WGS تم إطالقهام هذا العام.

ويق��ول كري��ج كونين��ج، نائ��ب الرئيس واملدي��ر العام 

 Boeing Space & لنظ��م الفضاء واالس��تخبارات برشك��ة

Intelligence Systems: "إن مركب��ة WGS-5 تلبي حاجة 

ماسة لوزارة الدفاع بزيادة القدرات وتحسني نطاق التغطية 

العاملية، وإسناد املقاتلني يف الحروب بعرض النطاق الرتددي 

لالتصاالت عندما يحتاجون إليه".

إن مركب��ة الفض��اء WGS-6 الت��ي ت��م إطالقها بعد 

WGS-5 ب��� 75 يوماً تقوم ب��أداء مهمتها كام هو متوقع، 

ومن املقرر أن يتم تس��ليمها إىل القوات الجوية يف وقت 

الحق من هذا العام.
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 NGC تسلم الهيكل األوسط لطائرة الشبح F-35 Lightning II ألسرتاليا

 Northrop Grumman Corporation قامت رشكة

بتس��ليم أول طائرة ش��بح F-35 Lightning II من 

أج��ل أس��رتاليا إىل رشكة لوكهيد مارتن، وس��وف يتم 

إدماج هذا الهيكل يف أجزاء اإلقالع والهبوط التقليدية 

.F-35 لطائرة

 F-35 يق��ول برايان تش��ابل، نائب رئي��س برنامج

لقطاع نظم الط��ران والفضاء ل��دى رشكة نورثروب 

 F-35 رومان: "سيتم إدماج هذا الهيكل يف أول طائرة

للقوات الجوية األس��رتالية امللكية، وس��يتم تسليمها 

عام 2014 لتدري��ب الطيارين. لقد ت��م إدخال أول 

هيكل أسرتايل يف خط التجميع املتكامل يف باملديل يف 

أكتوبر املايض، واآلن قمنا بتس��ليمها، مسجلني بذلك 

.F-35 إنجازاً مهامً آخر لربنامج

وقد انضمت أسرتاليا إىل برنامج F-35 عام 2002، 

باعتباره��ا واحدة م��ن مثاني��ة رشكاء دوليني يف هذا 

الربنامج، وقامت مبساهامت كربى يف تصميم مراحل 

الربنامج وتطويرها.

يت��وىل خط التجمي��ع املتكامل ل��دى "نورثروب 

أعلن��ت رشك��ة Thales UK أن طائرته��ا ب��دون طيار 

Watchkeeper قد اس��تلمت بياناً حول ضامن تصميم 

النوع من هيئة الطران العسكري الربيطانية.

ي��زود ض��امن تصميم الن��وع م��ن هيئ��ة الطران 

 Watchkeeper العس��كري الربيطانية بضامن أن طائرة

بدون طيار وبرامجها قد وصلت إىل مستوى مقبول من 

س��المة التصميم بحيث أصبحت تفي باملرحلة الحالية 

من تطوير النظ��ام. وهي عنرص رئييس يف العملية التي 

تس��مح لوزارة الدفاع الربيطانية باملتابعة نحو اإلطالق 

األويل يف الخدمة.

تعت��رب Watchkeeper أول طائ��رة م��ن دون طيار 

تحص��ل عىل ضامن تصمي��م النوع من هيئ��ة الطران 

العس��كري الربيطانية، ومتثل خطوة رئيسية لألمام نحو 

اس��تالم الطائرات ب��دون طيار يف بيئة املج��ال الجوي. 

ويس��هم هذا يف دعم الطران العسكري عاملياً يف مجال 

الجوي مناسب.

F-35 املقاتلة

جروم��ان" تحس��ني مس��توى صناع��ة الروبوتات 

والتش��غيل اآليل، م��ن خ��الل توفر ق��درة تجميع 

وتحمل إضافية، والتي ال تتحقق بسهولة باستخدام 

الط��رق اليدوي��ة. ويعترب خط التجمي��ع املتكامل 

أساسياً يف إنتاج هيكل طائرة الشبح F-35 وكذلك يف 

زيادة القدرة عىل تحمل تكاليف الربنامج وجودته 

وكفاءته. وهناك حالياً 35 هيكالً قيد اإلنتاج يف خط 

التجميع املتكامل، مبا يف ذلك هيكل آخر ألسرتاليا.

وباعتب��ار أن "نورثروب جروم��ان" تعترب عضواً 

رئيس��ياً ضمن فريق صناع��ة F-35 بقيادة لوكهيد 

مارت��ن، فإنها تق��وم بأداء جانب كب��ر من العمل 

املطل��وب لتطوي��ر الطائ��رة وإنتاجه��ا. فباإلضافة 

إىل تصني��ع هيكل طائ��رة F-35، قامت "نورثروب 

الطائ��رة  رادار  وإنت��اج  بتصمي��م  جروم��ان" 

وإلكرتوني��ات الط��ران األخرى، مب��ا يف ذلك النظم 

الفرعي��ة الكهروبرصية، ونظم االتصاالت، واملالحة، 

والتعري��ف. كام تق��وم "نورثروب جروم��ان" أيضاً 

بتطوير نظم امله��ام وبرامج تخطيط املهام، وتتوىل 

قي��ادة تطوي��ر الفريق ل��دورات ومق��ررات نظام 

تدريب الطيارين وطواقم الصيانة، وإدارة استخدام 

الفري��ق للتقنيات الش��بحية. وقد قامت الرشكة يف 

عام 2012 بتس��ليم 32 هيكالً، وهي يف طريقها نحو 

تجاوز كميات التسليم يف عام 2013.

 Watchkeeper أول طائرة بدون طيار حتصل على ضمان تصميم النوع من 
هيئة الطريان العسكري الربيطانية

وق��د رصح إدي وون��ج، نائب رئيس االس��تخبارات 

واملراقبة واالس��تطالع ل��دى Thales UK بقوله: "تعترب 

قضية ضامن تصميم النوع من هيئة الطران العسكري 

 ،Watchkeeper الربيطانية معلامً رئيس��ياً يف برنام��ج

ويع��د األول من نوعه بالنس��بة إىل برنام��ج للطائرات 

م��ن دون طيار يف اململكة املتحدة. وهو نتيجة للتعاون 

الوثيق بني وزارة الدفاع و Thales UK، وتتويج ملقدار 

هائل من العمل لبناء حالة سالمة شاملة. 

Watchkeeper الطائرة بدون طيار
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مروحية Sikorsky S-97 RAIDER تدخل 
مرحلة التجميع النهائي

ب��دأت رشك��ة Sikorsky Aircraft Corp التابع��ة لرشكة 

United Technologies Corp. عملي��ة التجمي��ع النهايئ 

للنموذج األويل ملروحية S-97 RAIDER™ يف أعقاب استالم 

 .Aurora Flight Sciences هي��كل بدن الطائرة من رشكة

 Sikorsky وقد رصحت ديربا زامبانو، مديرة برنامج مروحية

S-97 RAIDER بقولها: "ميث��ل الهيكل األول معلامً مهامً 

لربنامج مروحية رايدر املمولة من الصناعة".

وس��وف تق��وم رشك��ة Sikorsky بتحوي��ل الهيكل إىل 

من��وذج أويل لطائ��رة S-97 RAIDER، بط��ول 36 ق��دم، 

ووزن إج��اميل ق��دره 11,000 رطل. وقد ت��م تصميم هذا 

من��وذج املروحية وفقاً لتصميم Sikorsky's X2® املحوري، 

حيث س��يضم هذا النموذج املوجه س��لكياً ريش مروحة 

رئيسية صلبة عكسية الدوران للطران العمودي واألمامي، 

ومروح��ة دافعة ألجل الرسعات العالية يف حال التس��ارع 

وتخفيف الرسعة.

وق��د أثبت��ت Sikorsky كف��اءة التصمي��م املح��وري 

للمروح��ة الصلب��ة ع��ام 2010 عندما حقق��ت مروحيتها 

االس��تعراضية X2 البالغ وزنها اإلجاميل 6,000 رطل رسعة 

طران مبق��دار 250 عق��دة، أو ضعف رسع��ة املروحيات 

التقليدي��ة، ك��ام أثبتت أنه��ا ذات حمولة خفيف��ة لقائد 

الطائرة وبصمة صوتية منخفضة.

 RAIDER س��وف يش��هد النم��وذج األويل ملروحي��ة

تحس��ينات عىل جهاز العرض X2 demonstrator، وذلك 

بع��رض من��اورات الدقة يف رسع��ات الط��ران املنخفضة، 

ومن��اورات االلتف��اف 180 درجة عند رسع��ة 200 عقدة، 

وأداء التحلي��ق يف األي��ام الحارة، ع��ىل ارتفاعات تصل إىل 

10,000 ق��دم، وتحس��ينات مهمة يف اس��تطاعة الحمولة 

وتحمل الطران باملقارنة مع املروحيات التكتيكية الخفيفة 

التقليدية.

تعت��رب Aurora Flight Sciences واحدة من 36 فرقة 

تصنيع تق��وم بتصنيع املكونات لربنامج RAIDER بقيادة 

رشك��ة Sikorsky. وقد ت��م تصنيع هي��كل الطائرة الذي 

يتكون معظمه من ألي��اف الكربون يف مصنع Aurora يف 

بريدجبورت بوالية فريجنيا الغربية.

الواليات املتحدة تبدأ بنشر عناصر من نظام الدفاع 
الصاروخي يف رومانيا

قامت الواليات املتحدة األمريكية بنرش منظومة الدفاع 

الصاروخ��ي يوم االثنني 28 أكتوب��ر املايض يف قاعدة يف 

جنوب رومانيا.

ومبوجب االتفاق الدفاعي ضد الصواريخ الباليس��تية 

ب��ني الواليات املتحدة ورومانيا من 23 ديس��مرب 2011، 

س��تنرش الواليات املتحدة يف القاعدة الجوية الس��ابقة 

يف "ديفيس��يل" منظومة "ايدجيس" املضادة للصواريخ 

والتي تصل تكلفتها اىل 134 مليون دوالر.

كان من املقرر نصب نظام الدفاع الصاروخي االورويب 

ع��ىل أرب��ع مراحل. أوله��ا يف ع��ام 2011 يتضمن نرش 

أربع مدم��رات "ايدجيس" محمل��ة مبنظومات مضادة 

للصواري��خ من نوع "اس ام – 3" ورادار يف تركيا. ثم يف 

عام 2015 نرش وحدات من منظومة الدفاع الصاروخي 

يف روماني��ا، وبحل��ول عام 2018 يف بولن��دا. يف املرحلة 

الرابع��ة - يف ع��ام 2020 ت��م التخطيط إلع��ادة تجهيز 

جميع املجمعات بصواريخ اعرتاضية أكرث تطورا، وقادرة 

عىل إسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويف مارس من هذا العام، أعلنت الحكومة األمريكية 

إلغاء املرحلة الرابع��ة من نرش نظام الدفاع الصاروخي 

األمرييك يف أوروبا، يف الوقت نفسه، قالت واشنطن أنها 

ال تزال تعتزم نرش الدفاعات الصاروخية الباليس��تية يف 

بولندا ورومانيا.

روسيا وأمريكا والصني 
أكرث الدول بيعًا للقاذفات 

املقاتلة

احتلت كل من روس��يا والوالي��ات املتحدة والصني 

املراكز الثالثة األوىل بحسب عدد القاذفات املقاتلة 

املباع��ة للتصدير، مع اإلش��ارة إىل أن ه��ذه الدول 

كانت ق��د صدرت يف الف��رتة ما ب��ني 2009-2012 

أك��رث من 900 مقاتلة متعددة املهام بكلفة إجاملية 

بلغ��ت 52.4 ملي��ار دوالر أمرييك، عل��امً أنه هناك 

عقود حالية لتوريد 529 طائرة مقاتلة، عىل أن يتم 

تسليمها للعمالء بحلول عام 2016.

جدي��ر بالذك��ر أن روس��يا قام��ت بتصدير 384 

مقاتلة خالل الس��نوات الثالث الس��ابقة، معظمها 

من عائلة "س��و"، بكلفة إجاملية بلغت 17.1 مليار 

دوالر. باملقاب��ل ويف الفرتة نفس��ها قامت الواليات 

املتحدة بتصدي��ر 339 مقاتلة إىل دول أجنبية تبلغ 

قيمتها أكرث من 31.4 ملي��ار دوالر. يف حني حققت 

الصني وألول مرة نجاح��اً يف بيع 187 مقاتلة بكلفة 

تقدر نحو 3.7 مليار دوالر.

ويرب��ط املراقبون س��بب انخف��اض يف مبيعات 

التصدي��ر للفرتة م��ا ب��ني 2015-2013، إىل حقيقة 

أن مناذج املقات��الت من الجي��ل الجديد املخصصة 

للتصدير لن تكون جاهزة حتى عام 2020.

والس��بب الثاين هو اس��تمرار االنخفاض العام 

يف الع��امل عىل اإلنفاق الدفاعي. والس��بب الثالث 

يكم��ن يف أن معظ��م قوات س��الح الجو ملختلف 

ال��دول تفض��ل رشاء املزي��د م��ن الصواريخ من 

مختلف الفئات.

RAIDER املروحية

سفينة حربية جديدة يف بحر 
البلطيق

صنع معمل ياروسالفسيك لبناء السفن، مبوجب العقد 

امل��ربم م��ع وزارة الدفاع الروس��ية، وأطل��ق يف البحر 

سفينة إنزال جديدة، حسبام نقلت وكالة "ايتار تاس" 

عن نائب مدير الرشكة للتسويق ليديا غوريفيتش.

وصنعت سفينة "دينيس دافيدوف" للنقل الرسيع 

عرب البحر، وإلنزال املعدات والقوات عىل السواحل غر 

املجهزة. وتتميز السفينة برسعة عالية بسبب تجويف 

هوايئ خاص يف الجزء السفيل ومحركات الديزل القوية 

.M507A -2D

ويبلغ وزن س��فينة "دينيس دافيدوف" 280 طناً، 

ويصل طولها إىل 45 مرتاً، وعرضها إىل 8.5 مرتاً، وتبلغ 

رسعته��ا القصوى عندما يكون ارتف��اع األمواج 0.75 

مرت - 35 عقدة، وقادرة عىل قطع 500 ميل بحري.
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حوار

رئيس شركة لوكيد مارتن يف الشرق األوسط وأفريقيا:
اإلمارات أكرب شريك للوكهيد مارتن يف الشرق األوسط

حوار: الرائد جاسم شاهني 
البلوشي

تؤك��د رشك��ة Lockheed Martin التزامها بالعمل مع 

رشكائه��ا اإلقليميني من أجل إيجاد فرص تجارية مفيدة 

للطرفني يف املس��تقبل، جاء ذلك خالل لقاء أجرته مجلة 

»درع الوط��ن« مع الس��يد Anthony Winns، رئيس 

رشك��ة Lockheed Martin يف منطقة الرشق األوس��ط 

وأفريقيا، وفيام ييل نص الحوار:

ما هي األهمية التي متثلها فروع رشكة لوكهيد مارتن 

املنترشة يف منطقة الرشق األوسط، ومن ضمنها فرع 

أبوظبي ألنشطة الرشكة بشكل عام؟

ميثل تواجدن��ا يف أبوظبي أهمية خاصة بالنس��بة إلينا، 

حيث تثمن رشكة لوكهيد مارتن بشدة عالقتها برشكائها 

وموظفيه��ا وبالدول التي تعم��ل وتتواجد فيها. وتعترب 

دول��ة اإلمارات أكرب رشي��ك للوكهيد مارت��ن يف الرشق 

األوسط عىل مدار السنوات العرش املاضية.

ه��ل تخطط الرشكة لفتح ف��روع جديدة يف منطقة 

الرشق األوسط؟

تعترب رشك��ة لوكهيد مارتن رشيكة لعدد كبري من الدول 

يف منطقة الرشق األوس��ط منذ خمس��ة عق��ود تقريباً، 

ولدينا ف��روع يف أبوظبي واململكة العربية الس��عودية، 

ونواصل البحث عن فرص جديدة يف األس��واق العاملية. 

والرشكة ملتزمة بالعمل مع رشكائها اإلقليميني من أجل 

إيجاد فرص تجارية مفيدة للطرفني يف املستقبل.

تتمتعون بخربة طويلة متتد إىل ثالثني عاماً مع سالح 

البحري��ة األمريكية، فهل تس��اعدكم هذه الخربة يف 

مشاريعكم الجديدة؟ وكيف؟

ل��دي خربة طويلة متتد إىل أكرث من 32 عاماً مع س��الح 

البحري��ة األمريكية، وميكنني أن أؤك��د أن هذه الخربة 

ساعدت يف تعزيز موقعي داخل رشكة لوكهيد مارتن من 

ع��دة أوجه، أهمها عىل اإلط��الق أن البحرية األمريكية 

أتاحت يل الفرص��ة لتطوير قدرايت القيادية واإلدارية يف 

مرحلة مبكرة من حيايت. وقد س��نحت يل الفرصة لتويل 

مناصب قيادي��ة يف األكادميية البحري��ة األمريكية بدءاً 

من ضابط صغري وحتى رتبة نائب قائد س��الح البحرية. 

وقد تقل��دت مناصب قيادية يف مطلع ش��بايب، وأعتقد 

أن الجيش هو أفضل مؤسس��ة لتطوير املهارات. وأقوم 

باس��تخدام تلك املهارات بصورة يومية يف رشكة لوكهيد 

مارت��ن ع��ن طريق قيادة أطق��م املديري��ن التنفيذيني 

املس��ؤولني عن تطوير املش��اريع، وذلك بصفتي رئيس 

الرشك��ة يف املنطق��ة. النقط��ة الثاني��ة املهم��ة هي أن 

س��الح البحرية أتاح يل فرصة تطوير مه��ارايت الذهنية، 

وقد تعرض��ت ملواقف مختلفة خالل م��دة خدمتي يف 

س��الح البحرية كان ع��يل فيها أن أتخذ الق��رار يف جزء 

م��ن الثانية، وهو ما يصنع الفارق ب��ني الحياة واملوت. 

عالوة عىل ذلك، يؤكد س��الح البحرية أهمية املحافظة 

عىل اللياقة البدنية حت��ى يتمكن الفرد من أداء مهامه 

وواجباته، وأس��تطيع أن أقول أنني أمتتع اليوم باللياقة 

البدنية الالزمة للحياة. كام أتاح يل سالح البحرية فرصة 

تطوير مؤهاليت العلمية والحصول عىل درجة املاجستري 

 MBA degree: MS in Financial يف اإلدارة املالي��ة

Management م��ن الكلية البحرية للدراس��ات العليا، 

وه��ي املهارات املالية التي أس��تغلها يف منصبي الحايل. 

وأخرياً، علمني س��الح البحرية أهمية التعلم يف مختلف 

مراح��ل الحياة، حيث واصلت التعلم يف كل مرحلة من 

مراحل حياين املهنية يف س��الح البحرية، ومل أتوقف عن 

التعلم حتى اليوم، ولدي ش��غف كبري بالتعلم. وبإيجاز، 

أود أن أقول إن سالح البحرية األمريكية علمني املعنى 

الحقيقي للياق��ة الذهنية واألخالقي��ة والبدنية الالزمة 

للحياة.

بلغت القيمة الصافية ملبيع��ات الرشكة 47.2 مليار 

دوالر يف عام 2012، فكم بلغت حصة منطقة الرشق 

األوسط من تلك املبيعات؟

حققت الرشكة أداًء عالياً بفضل العمل املتواصل والتفاين 

يف العمل، األم��ر الذي أدى إىل ارتف��اع اإليرادات. وقد 

وصلت مبيعات رشكة لوكهيد مارتن يف العام املايض إىل 

47.2 مليار دوالر وصلت حصة منطقة الرشق األوس��ط 

منها نسبة 7 %.

أب��دت منطقة ال��رشق األوس��ط اهتامم��اً متزايداً 

بأنظم��ة الدف��اع الصاروخي، فهل ميكنكم تس��ليط 

الضوء عىل هذه النقطة؟

نع��م هذا صحي��ح فهناك مثة اهتامم ورغب��ة متزايدين 

يف منطقة الرشق األوس��ط بنظ��ام THAAD وصاروخ 

باتري��وت PAC-3، والس��يام حلفاؤن��ا يف دول مجلس 

التع��اون الخليجي المت��الك التكنولوجي��ا القادرة عىل 

 ،Hit-To-Kill Technology إصابة وتدم��ري اله��دف

والت��ي التي تتمت��ع بها صواري��خ THAAD وصواريخ 

.PAC-3 باتريوت

كيف ه��و تقييمكم إلقبال منطقة الرشق األوس��ط 

 C-130Jو F-35 عىل منتجات الرشكة مثل الطائرات

وF-16؟

م��ن الواضح أن منطق��ة الرشق األوس��ط تحتل مكانة 

يف ب��ؤرة تركيز رشكة لوكهيد مارت��ن يف مجال الطائرات. 

وتتمت��ع طائ��رات F-16 بفرص��ة كب��رية بالنس��بة إىل 

املنتجات الجديدة وتحديث األساطيل الحالية، ويتمتع 

برنامج الطائرة F-16 بنقطة قوة كبرية تتمثل يف اتس��اع 

رقعة مستخدميها، حيث تستخدم القوات الجوية يف 26 

دولة عىل مستوى العامل هذه الطائرة، ويوجد منها 500 

طائرة يف منطقة الرشق األوس��ط وحدها، والنتيجة هي 

أن كل هذه الطائرات تتمتع مبزايا العمليات املتاحة.

 C-130J ما تزال الرشكة تلقى إقباالً قوياً عىل الطائرة

التي تتمتع بقاعدة كبرية من املستخدمني، والتي أثبتت 

كفاءته��ا يف العمليات القتالية بالنس��بة لعدد كبري من 

القوات املس��لحة. وقد تخطت الطائ��رة حاجز املليون 

س��اعة ط��ريان، وهي ال تختل��ف عن الطائ��رة املقاتلة 

F-16 م��ن حيث اإلقبال العاملي عليها. كام تركز الرشكة 

أيضاً عىل توس��يع قاعدة منتجاتها من أنظمة املهام من 

أجل توس��يع قاعدة املهام املتعددة واملختلفة بالنسبة 

للطائرات.

تأمني الشبكات ضد 
أي تهديدات خارجية 

من أكرب التحديات 
املتزايدة التي تواجه 

العامل اليوم

Anthony Winns السيد
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أم��ا بالنس��بة للطائ��رة املقاتل��ة F-35 فنحن نقف 

عىل أعتاب ما نعتقد أن��ه إقبال كبري عىل هذه الطائرة 

الفري��دة التي تندرج تحت الجي��ل الخامس. وتختلف 

تل��ك الطائرة ع��ن أي طائرة مقاتلة أخرى يف األس��واق 

العاملي��ة. وهناك ك��ام أوضحنا يف وس��ائل اإلعالم، ثقة 

متزايدة يف هذه الطائرة وهذا الربنامج.

يعترب األم��ن اإللك��روين Cyber Security مصدر 

قلق جديد بالنس��بة ملنطقة الرشق األوس��ط، فامذا 

ميك��ن أن تقدم رشكة لوكهي��د مارتن يف هذا الصدد، 

وما مدى إقبال دول املنطقة عىل هذه املنتجات؟

يعترب تأمني الشبكات ضد أي تهديدات خارجية من أكرب 

التحديات املتزايدة التي تواجه العامل اليوم، حيث غالباً 

ما يكون املتس��للون من الداخ��ل، ويتحلون بقدر كبري 

من اإلرصار، وهو ما ميكنهم باس��تمرار من ابتكار طرق 

جديدة للدخول عىل املعلومات املأمونة.

وتلتزم الرشكة بسياس��ة تعتمد عىل استباق العنارص 

الدخيلة بخطوة عن طريق تحديد املشكلة والعمل عىل 

تخفيف آثارها قب��ل أن تبدأ حتى ميكننا تأمني الحامية 

الالزمة لعمالئنا من خالل تقديم الحلول التقنية الالزمة 

لحامي��ة أمنهم القوم��ي. ولدينا اليوم ع��دة ارتباطات 

يف منطقة الرشق األوس��ط، وخ��الل املرحلة األوىل من 

تل��ك االرتباطات نق��وم بعمل تقييم لش��بكات العميل 

ومؤسس��ته وكيفية إدارته لها حتى ميكننا وضع خريطة 

طريق لتقوية الش��بكات وتعزي��ز مقاومتها عن طريق 

جمع وتحليل املعلومات االستخباراتية الخاصة باألعداء 

املحتمل��ني. وخ��الل املرحل��ة الثانية من حل املش��كلة 

نقوم ببناء مركز لالس��تخبارات األمنية لعمل التحليالت 

الالزمة ح��ول التهدي��دات املتطورة امللح��ة. ويتعاون 

فريق الرشكة مع الفريق الخاص بالعميل ومع املوردين 

والباحثني األكادمييني م��ن أجل تطوير تقنيات وقدرات 

معينة لتقوية الشبكة. ويعترب تدريب محليل الشبكات 

املحليني جزءاً حيوياً من إجراءات املكافحة.

ومن املؤكد أن املس��تقبل س��يحمل تحديات لألمن 

االلك��روين Cyber Security، ولك��ن الرشك��ة ملتزمة 

بتقدي��م حلول لعمالئه��ا يف الرشق األوس��ط من أجل 

مس��اعدتهم عىل الفوز بح��رب املعلوم��ات يف الفضاء 

.Cyberspace االلكروين

تنف��ذ الرشكة مش��اريع يف 70 دولة، ف��ام هي أهم 

الدول األفريقية التي تتعاونون معها؟

أه��م هذه الدول هي م��ر وليبيا واملغ��رب والجزائر 

وتون��س وجن��وب أفريقيا. ك��ام تعمل الرشك��ة حالياً 

عىل توس��يع رقع��ة وجودها يف منطقة ش��به الصحاري 

األفريقي��ة. وقد قام��ت 18 دول أفريقية برشاء الطائرة 

 C-130J كام أن هناك اهتامماً متزايداً بالطائرة ،C-130

من جانب عدد من الدول األفريقية.

كيف س��اهمت مش��اركتكم يف مع��رض آيدكس يف 

أبوظبي يف زيادة أنشطتكم يف املنطقة؟

يعت��رب معرض آيدكس معرضاً دفاعي��اً مهامً من الناحية 

االس��راتيجية ب��ني بقي��ة املع��ارض الدفاعي��ة واألمنية 

الدولية األخرى، حيث يوفر مناخاً مثالياً لعرض منتجاتنا 

وأنظمتن��ا الربية والبحرية والجوي��ة. وكام هو معروف 

أن مع��ريض آيدك��س ومع��رض ديب للط��ريان يعت��ربان 

مكمل��ني لبعض، باعتبار أن معرض آيدكس متخصص يف 

املعدات الخاصة باألسلحة الربية والبحرية، ومعرض ديب 

متخصص بشؤون الطريان. 

تعترب رشكة لوكهيد مارتن مش��اركاً منتظامً يف معرض 

ديب الدويل للطريان، فام هو تعليقكم عىل التوس��ع 

املطرد الذي يشهده املعرض؟

يعت��رب معرض ديب ال��دويل للطريان أه��م معرض جوي 

يف منطق��ة الرشق األوس��ط، ويواصل املعرض مس��ريته 

الناجحة يف استقطاب االهتامم الدويل.

م��ا هو رأيكم يف برامج املبادلة Offset واملش��اريع 

املشركة التي تنفذها رشكة »مبادلة«؟

تفخر رشك��ة لوكهيد مارت��ن بأن تك��ون رشيكة لرشكة 

مبادلة ويف تنفيذ املش��اريع املش��ركة، كام وتلتزم رشكة 

لوكهي��د مارتن بتعزيز العالق��ات التجارية مع الرشكات 

اإلماراتي��ة، األمر الذي س��يكون له م��ردود إيجايب عىل 

كافة املس��اهمني. ونحن س��عداء بإتاح��ة هذه الفرصة 

لن��ا لتطوير عالقتنا باإلمارات، وه��ي الدولة التي تعترب 

صديق��ة للواليات املتح��دة ورشيكة رئيس��ية يف عالقة 

التعاون فيام بيننا •

آيدكس معرض 
دفاعي مهم ويوفر 
مناخًا مثاليًا لعرض 
منتجاتنا وأنظمتنا 

الربية والبحرية 
واجلوية

F-16  املقاتلة
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مدير شركة روكويل كولينز يف الشرق األوسط:

تؤكد رشك��ة Rockwell Collins التزامها بالرشق 

األوس��ط، وزي��ادة اس��تثامراتها وتأكي��د وجوده��ا 

ومس��اهمتها يف املنطقة، ج��اء ذلك خالل لقاء أجرته 

مجل��ة "درع الوطن" مع الس��يد إيف جاليتي، مدير 

منطق��ة الرشق األوس��ط وتركي��ا وأفريقي��ا يف رشكة 

Rockwell Collins، وفيام ييل نص الحوار:

ما هي اسراتيجية رشكة روكويل كولينز يف الرشق 

األوسط؟

تؤك��د الرشك��ة التزامه��ا بال��رشق األوس��ط، وزيادة 

اس��تثامراتها وتأكيد وجودها ومساهمتها يف املنطقة. 

وتعت��رب الرشكة بالفع��ل إحدى ال��رشكات الرائدة يف 

مج��ال تزويد املعدات العس��كرية وأجه��زة الطريان 

الخاصة بالطائرات املدنية.

وتلمس الرشكة وجود فرص حقيقية ملنتجاتها مثل 

االتص��االت القامئة عىل الش��بكات ووصالت البيانات 

التكتيكية وأنظمة التصويب املتطورة وأجهزة الطريان 

الخاصة بالطائرات املأهول��ة وغري املأهولة واألجهزة 

املنقول��ة الخاصة بأمن الحدود. وميك��ن لعمالئنا يف 

منطقة الرشق األوس��ط االس��تفادة م��ن ميزة توافق 

منتجاتنا وأجهزتنا مع أجه��زة قوات التحالف، وذلك 

بفضل الدعم الكبري املقدم لألنظمة واملنتجات بهدف 

إطالة عمرها االفرايض.

هل لدى رشك��ة روكويل كولينز أي خطط لتعزيز 

وجودها الحايل يف منطقة الرشق األوسط؟

تق��دم الرشكة للمنطقة كافة املنتج��ات واإلمكانيات 

الت��ي يتم تصنيعها مب��ا يلبي احتياج��ات عمالئها يف 

املنطقة. وميتد وجود الرشكة يف املنطقة إىل 20 عاماً، 

ويعم��ل بالرشكة حوايل 300 ش��خص يف جميع أنحاء 

دول املنطقة.

وقد كثفت الرشكة جهودها يف الرشق األوسط من 

خالل إقامة مقر إقليمي لها يف ديب، وافتتاح مكتب لها 

يف أبوظبي، وتس��تعد الفتتاح مكتب لها يف العاصمة 

الس��عودية الري��اض قريباً، وتخط��ط الرشكة لزيادة 

عدد هذه املكاتب والفروع خالل الس��نوات الخمس 

القادمة، األم��ر الذي يؤدي إىل خلق املزيد من فرص 

العم��ل، وتعزيز االقتصاد املحيل. وتضم تلك املكاتب 

والف��روع بالفعل إدارات لتطوير األنش��طة التجارية 

وإدارة الربامج وأنش��طة الدعم األخرى، وسيتم قريباً 

إضافة هندس��ة األنظمة لخدمة التطبيقات األساسية 

التي تنفذها الرشكة. كام تخطط الرشكة أيضاً لتوسيع 

رقعة وجودها عن طريق إقامة رشاكات اسراتيجية، 

وفتح املزيد من املكاتب والفروع يف املنطقة.

تؤكد الشركة التزامها بالشرق األوسط وزيادة استثماراتها يف املنطقة

م��ا هي أبرز نق��اط القوة التي تتمت��ع بها رشكة 

روكويل كولينز؟

تعمل رشك��ة روكوي��ل كولينز عىل خدمة األس��واق 

العس��كرية واملدنية عن طري��ق تزويدها مبجموعة 

كب��رية ومتنوعة م��ن املنتجات مثل أجه��زة الطريان 

الخاصة بطائرات النقل والطائرات املقاتلة والطائرات 

املروحي��ة والطائ��رات غ��ري اآللي��ة )غ��ري املأهولة( 

واالتصاالت والش��بكات الخاصة بالج��و والرب والبحر 

وأنظمة التصويب الدقيق واملالحة والتوجيه والرادار 

وأنظمة التنصت واملراقبة وإدارة املعلومات وأجهزة 

املحاكاة والتدريب.

وقد أتاح هذا النموذج التج��اري املتوازن الناجح 

بني األسواق العسكرية واملدنية للرشكة فرصة لتعزيز 

منتجاتها من األنظمة، وتوس��يع رقع��ة منتجاتها مع 

تقليص تكاليف التطوير.

كام تركز الرشكة بش��دة أيضاً ع��ىل إنتاج األنظمة 

واألجهزة الت��ي تلبي احتياجات عمالئها، والتي متكن 

القوات املس��لحة من أداء مهامه��ا بنجاح وبطريقة 

مأمونة يف مجال الفضاء املعروف بتقلباته.

وتطرح الرشكة أح��دث ابتكاراتها من التكنولوجيا 

الرقمية مب��ا يتيح إمكانية تواف��ق األنظمة واألجهزة 

بني القوات املختلفة. ولتوضيح هذه النقطة، نجد أن 

 FireStorm™ Joint نظام تصويب النريان املش��ركة

Fires targeting system الذي تنتجه الرشكة يؤمن 

وعياً أكي��داً باملوقف التكتييك يف مي��دان القتال عن 

طريق التصوي��ب الدقيق املتكامل، األمر الذي يؤمن 

تكام��ل القوات الربية م��ع بقية األس��لحة املجوقلة 

التابعة لقوات التحالف.

وتعت��رب رشك��ة روكوي��ل كولينز إح��دى الرشكات 

الرائ��دة يف مج��ال االتص��االت الالس��لكية، وتط��رح 

مجموعة كبرية ومتنوعة م��ن أنظمة االتصاالت مثل 

وصالت البيان��ات التكتيكية وأجهزة الالس��ليك ذات 

الرددات املختلف��ة H/V/UHF واتصاالت الهواتف 

املتحركة عن طريق األقامر الصناعية وأجهزة الالسليك 

املعتمدة ع��ىل الربمجيات. كام تق��وم الرشكة بدمج 

مجموع��ة كبرية م��ن أنظمة االتص��االت التي تعمل 

عىل تزويد التشكيالت العسكرية املقاتلة باملعلومات 

الالزمة فوراً، ومس��اعدتها يف اتخاذ القرار املناسب يف 

أقل وقت ممكن.

ع��الوة عىل ذل��ك، تق��وم إدارة املنتج��ات الفنية 

بالرشك��ة بتنفيذ عملي��ات صيانة وإص��الح وتجديد 

املنتجات التي تنتجها رشكة روكويل كولينز ومنتجات 

الرشكات األخرى، وتقديم الدعم اللوجس��تي، وإقامة 

ال��رشاكات العامة والخاص��ة وإدارة األنظمة الدولية 

والربامج األخرى التي تصممها الرشكة لتلبية متطلبات 

عمالئها يف املنطقة •

تعمل شركة روكويل 
كولينز على خدمة 
األسواق العسكرية 
واملدنية عن طريق 
تزويدها مبجموعة 

كبرية ومتنوعة من 
املنتجات

السيد إيف جاليتي
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أنتجت الشركة برنامج ®MathMovesU الذي يتسم نهجه بالتفاعلية
يش��غل ويليام إتش. سوانسون منصب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفي��ذي لرشكة »ريثيون« العاملية 

املرموقة يف مجال االبتكارات التكنولوجية املتخصصة 

بخدم��ات الدفاع واألم��ن املدنية والت��ي تتخذ من 

مدين��ة Waltham بوالية ماساتشوس��تس األمريكية 

مقراً عاملي��اً لها. وقد وصلت مبيع��ات الرشكة خالل 

ع��ام 2012 إىل 24 مليار دوالر أمرييك، فيام بلغ عدد 

موظفيها 68 ألفاً. ويعترب سوانس��ون واحداً من كبار 

مؤيدي تطوير عملي��ة تعليم العل��وم والتكنولوجيا 

والهندس��ة والرياضي��ات STEM يف مختل��ف أنحاء 

العامل. 

وفيام ييل ن��ص الحوار الذي أجرت��ه مجلة »درع 

الوط��ن« م��ع سوانس��ون تح��ّدث فيه ع��ن رشكة 

»ريثيون« ومرشوعاتها املستقبلية، وأنشطتها يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة:

تتمتع رشكة »ريثيون« بش��هرة عاملية واس��عة يف 

مجال الدفاع والتكنولوجيا، فضالً عن اهتامماتكم 

يف تعزيز عملية تعليم الرياضيات والعلوم. نرجو 

أن تطلعن��ا ع��ىل مزي��د من املعلوم��ات يف هذا 

الخصوص؟

تعترب العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات 

األس��س التي تق��وم عليه��ا عملية اإلب��داع يف عر 

تحتدم فيه املنافسة العاملية، األمر الذي يوجب عىل 

الدول إلهام طالبه��ا وحفز مزيد من االهتامم لديهم 

يف الرياضي��ات والعل��وم حتى يصبحوا أكرث حامس��ة 

واستعداداً ملزاولة مهامهم يف هذه املجاالت.

وت��ويل »ريثي��ون« اهتامم��اً كب��رياً باس��تمرارية 

تواف��د خريجني واختصاصيني ج��دد يف مجال العلوم 

والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات، مبا يس��هم يف 

مواصل��ة تطوير التقني��ات املبتكرة التي من ش��أنها 

تلبي��ة احتياج��ات عمالئنا. وق��د اتخذنا ق��راراً قبل 

س��نوات عديدة بأن يتخطى دورنا املشاركة يف إيجاد 

الحل��ول إىل الريادة يف التعاون مع الطالب وإلهامهم 

ملواصلة مسرية التعليم يف مجال العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات. وانطالقاً من خربيت كمهندس، 

فإنن��ي وزم��اليئ املهندس��ني يف الرشكة نعل��م جيداً 

مقدار اإلثارة التي تنطوي عليها مهنتنا، والتي نحتاج 

ملشاركتها يف كل فرصة تسنح لنا. وعندما يتعلق األمر 

بالرياضي��ات، فمن امله��م أن نصل إىل الطالب الذين 

تراوح أعامرهم بني 12 – 14 عاماً نظراً إىل ما ميتلكه 

أطف��ال الي��وم من ق��درات كامنة. وم��ع ذلك، فهم 

يصل��ون إىل مرحلة يبدأ فيها اهتاممهم ومهاراتهم يف 

الرياضيات باالنحس��ار. ويف ه��ذا الصدد، نود تقديم 

املس��اعدة لتغيري هذا التوجه باستخدام التكنولوجيا 

واالبت��كار اللذي��ن يعت��ربان من أبرز عوام��ل تعزيز 

نوعية الحياة يف جميع أنحاء العامل.

ه��ال ذكرتم لنا بع��ض األمثلة الت��ي تبني أعامل 

»ريثيون« يف مجال تعزي��ز العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات حول العامل؟

تق��دم »ريثي��ون« دعمه��ا لع��دد كبري م��ن برامج 

العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات حول 

الع��امل؛ وأنا س��عيد تحديداً بالتأث��ري املتنامي ملبادرة 

MathMovesU الت��ي أطلقناها ع��ام 2005 بهدف 

التع��اون مع الطالب لحفز اهتامم جديد ومس��تدام 

لديهم يف مج��ال العلوم والرياضي��ات، وهو اهتامم 

يفتح أمامهم الباب واسعاً للحصول عىل فرص العمل 

يف هذا املجال. ويغطي برنامج MathMovesU اليوم 

مختلف مستويات التعليم اعتباراً من الصفوف األوىل 

يف املرحلة االبتدائية وانتهاًء بالسنوات الجامعية؛ وقد 

وصل إىل مالي��ني الطالب واملدرس��ني وأولياء األمور، 

ويتس��م نهجه بالتفاعلية والتجريبية ليعكس الثقافة 

العلمية والهندسية التي تتمتع بها رشكتنا.

 Sum of all وتعت��رب جول��ة امل��رح االفراضي��ة

Thrills واح��دة م��ن األمثل��ة املمي��زة ع��ن برامج 

MathMovesU. وتقع هذه اللعبة املبتكرة يف جناح 

INNOVENTIONS بحديقة Epcot ضمن »عامل 

والت ديزين« بفلوريدا. ويتيح هذا االبتكار للضيوف 

تصميم جوالتهم املش��وقة حسب الطلب باستخدام 

صي��غ رياضي��ة ممتع��ة. كام قمن��ا بتطوي��ر لعبتني 

تفاعليتني لرياضة ك��رة القدم األمريكية اعتامداً عىل 

 In The Numbers »الرياضي��ات تدعى »باألرق��ام

بالتعاون م��ع فريق »نيو إنجالن��د باتريوتس« لكرة 

الق��دم األمريكية ومالكي��ه عائلة كراف��ت، وقد تم 

وض��ع اللعب��ة يف قاع��ة ن��ادي »باتري��وت« بوالية 

ماساتشوس��تس. كام أننا س��عداء مبعرضن��ا التفاعيل 

للس��فر !MathAlive ال��ذي يوف��ر للط��الب متعة 

التدري��ب العميل للحص��ول عىل الخ��ربات الكفيلة 

بإظهار املفاهيم الرياضية للهندسة يف حياتنا اليومية.

م��ا الخط��وات التي تتبعه��ا »ريثي��ون« لتعزيز 

العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات يف 

منطقة الرشق األوسط؟

تفخ��ر »ريثيون« بتاريخها الطويل وش��بكة عالقاتها 

القوية م��ع قادٍة وعمالء بارزين يف الرشق األوس��ط 

عىل م��دى نحو 50 عاماً. ولدينا ثق��ة تامة باألهمية 

التي توليها دول املنطق��ة لحفز طالبها عىل مواصلة 

مس��ريتهم التعليمية يف مجال العل��وم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.

وتؤكد »ريثي��ون« التزامها بدع��م منطقة الرشق 

األوس��ط يف تلبية أهدافها من خالل إطالق معرضها 

التفاعيل للس��فر !MathAlive يف »مهرجان أبوظبي 

للعلوم«، والذي ستبدأ فعالياته اعتباراً من 14 نوفمرب 

2013. وس��يجول املعرض يف عدد من املواقع األخرى 

باملنطقة عىل مدى الس��نوات األربع املقبلة. وقد تم 

تصميم��ه ليالئ��م متطلبات جمهور الرشق األوس��ط 

خاصة. ويعد هذا املع��رض تجربة فريدة من نوعها 

تهدف إىل إث��ارة االهتامم بالرياضي��ات والعلوم بني 

الط��الب الذين ت��راوح أعامرهم ب��ني 7 – 15 عاماً، 

وحثهم عىل استكشاف املهن املستقبلية القامئة عىل 

التكنولوجيا، واملس��اهمة يف دعم وضامن اس��تمرار 

اقتصاد املنطقة. ويتيح !MathAlive للطالب فرصة 

مميزة الستكش��اف العلوم والتكنولوجيا والهندس��ة 

والرياضيات من خالل أنش��طة تفاعلية تستحوذ عىل 

اهتاممهم مثل ألعاب الفيديو والرياضة والروبوتات 

واملوس��يقى. وس��يمتد املعرض عىل مساحة 5 آالف 

ق��دم مربعة متضمن��اً 40 تجربة مث��رية وفريدة من 

نوعه��ا تكّم��ل املناهج الدراس��ية يف مج��ال العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وس��ينضم مع��رض !MathAlive إىل غ��ريه م��ن 

الربام��ج الت��ي طرحتها »ريثي��ون« يف منطقة الرشق 

األوس��ط عىل م��ر الس��نني ومنه��ا برنامج ش��هادة 

ماجستري الهندسة الذي متنحه كليات التقنيات العليا 

بالتعاون مع جامعة »جون هوبكنز«؛ ودعم فعاليات 

كلي��ات التقنيات العليا، ومؤمت��ر »تعليم بال حدود« 

 Raytheon تعزز دعمها لتعليم الرياضيات والعلوم يف دولة اإلمارات والعامل

السيد ويليام إتش. سوانسون 
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حوار

و»مهرج��ان املفكرين«، و»برنام��ج تطوير املهارات 

القيادي��ة« بالرشاكة م��ع »جامعة خليف��ة« والبعثة 

الثقافية الس��عودية؛ فضالً عن سلس��لة من الندوات 

التقني��ة ومؤمترات املوردين الت��ي تقام بالرشاكة مع 

»جامعة امللك سعود« وكليات التقنيات العليا.

كام ستقدم »ريثيون« دعمها للمدرسني املتخصصني 

يف مجال العلوم والهندس��ة ضمن الفصول الدراسية 

 Engineering is م��ن خالل مبادرة إضافية تس��مى

Elementary’s، والت��ي س��يتم إطالقه��ا يف اململكة 

العربية السعودية يف وقت الحق من هذا العام. وقد 

دخلن��ا يف رشاك��ة مع »متحف العلوم« يف بوس��طن، 

ومؤسسة »إنجاز اإلمارات« - التي تعد إحدى أعضاء 

مؤسسة »جونيور أتش��يفمنت وورلد وايد«، وتعمل 

يف 12 دولة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

- لجلب هذا الربنامج إىل طالب املنطقة. وتس��تهدف 

مب��ادرة Engineering is Elementary’s األطف��ال 

منذ س��ن السادس��ة، وذلك ملنحهم مهارة عملية يف 

األنش��طة املبنية عىل التحقق واستكش��اف املجاالت 

الهندس��ية من الكهربائية وامليكانيكية وحتى الطب 

الحي��وي وغريها عىل أن يرتبط كل نش��اط مبفاهيم 

علمية تدرس عادة يف املدارس االبتدائية واإلعدادية.

هل تلمس��ون أي تأث��ريات لجهودك��م التوعوية 

والهندس��ة  والتكنولوجي��ا  العل��وم  مج��ال  يف 

والرياضيات؟

يظهر تأثري برامج MathMovesU واضحاً يف وصولها 

إىل نحو 4 ماليني طالب وطالبة حول العامل لتبني لهم 

ال��دور الذي ميكن أن تلعبه الرياضيات كبوابة مهنية 

مجزي��ة. وقدمت الرشكة 100 ملي��ون دوالر أمرييك 

يف إطار دعمها املس��تمر لعملية تعلي��م الرياضيات 

والعلوم؛ واألمثلة عىل ذلك كثرية، ولكن اس��محوا يل 

باإلجابة عن س��ؤالكم عىل النحو اآليت: لقد استجاب 

 MathMovesU موظفون��ا املتطوعون حقاً لربام��ج

من خالل التعبري عن اهتاممهم وفرحتهم باملش��اركة 

يف األنش��طة التعليمية الصفي��ة يف مجال الرياضيات 

والعلوم عىل مدار العام. وعندما يدرك أحد الطالب، 

مم��ن يعانون صعوبات يف تعلم الرياضيات، أنه فهم 

الدرس فجأة مبساعدة أحد مدريس »ريثيون« دون أن 

يغيب عامل املرح عن العملية التعليمية، فإنك تدرك 

حينها أن جهودك بدأت تؤيت مثارها.

ما ش��عورك الش��خيص حيال الجهود التي تبذلها 

»ريثيون« إللهام الجيل القادم؟

يس��عدين أن تتح��ول »ريثيون« إىل واح��دة من أبرز 

داعمي عملية التعليم يف مجال العلوم والتكنولوجيا 

والهندس��ة والرياضي��ات، األم��ر ال��ذي يدفعني إىل 

محاول��ة التواصل وتس��ليط الضوء ع��ىل التحديات 

والف��رص الكفيل��ة برفد هذه العملي��ة يف كل فرصة 

تسنح يل. وأتلقى العديد من الدعوات للتحدث أمام 

مختلف املجموعات واللقاءات والصفوف انطالقاً من 

مكانتنا الرائدة بني الرشكات؛ وعادة ما أقبل الدعوات 

التي تتيح يل التحدث عن أهمية العلوم والتكنولوجيا 

والهندس��ة والرياضيات، والطرق التي ميكننا التعاون 

فيها لزيادة ع��دد الطالب يف هذا املج��ال التعليمي 

مستقبالً. ويسعدين أن تحدث مبادراتنا التوعوية فرقاً 

ملموساً يف جميع أنحاء العامل•

املعرض التفاعلي 
 MathAlive! للسفر
يوفر للطالب متعة 

التدريب العملي 
للحصول على 

اخلربات الكفيلة 
بإظهار املفاهيم 

الرياضية للهندسة 
يف حياتنا اليومية

MathAlive معرض ريثيون التفاعيل

يتيح معرض ريثيون التفاعيل الفرصة للطالب الستكشاف العلوم والتكنولوجيا

© 2013 Raytheon Company. All rights reserved. 
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من خالل ألعاب االثارة التي تعتمد على 
الرياضيات والمعارض المختلفة والتي تجتمع 

كلها لتجعل الرياضيات والعلوم عنصرًا حيًّا 
في كل جزء من حياتنا، تساعد شركة رايثيون 

الطالب على بناء مستقبل باهر. ففي النهاية، 
يصبح كل شيء ممكنًا عندما يكون برنامج 

”الرياضيات تحركك“ الدليل الذي يرشدك 
ويدفعك في اتجاه الطريق الصحيح.
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Predator XP طائرة جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع
تؤمن املراقبة املستمرة وزيادة الوعي امليداين

 General Atomics Aeronautical رشك��ة  اس��تمدت 

Systems, Inc. GA-ASI، وه��ي إحدى الرشكات العاملية 

الرائ��دة يف مج��ال تقني��ات جم��ع املعلوم��ات واملراقبة 

واالستطالع، استمدت س��معتها العاملية من تطوير وإنتاج 

 Unmanned Aircraft أنظم��ة الطائرات غ��ري املأهول��ة

Systems: UAS م��ن عائلة Predator التي يس��تخدمها 

عدد كبري م��ن العمالء يف جميع أنحاء العامل اليوم. وتقطع 

الطائرة حالياً أكرث من 45 ألف ساعة طريان شهرياً، ما يعني 

أنها قطعت أكرث من 2.4 مليون ساعة طريان حتى اآلن.

وق��د دخلت الطائ��رة مرحل��ة اإلنتاج القص��وى اليوم 

يف إنت��اج أح��دث طائراتها غ��ري املأهولة املعروفة باس��م 

Predator XP الت��ي تحم��ل نف��س مواصف��ات الطائرة 

األصلي��ة Predator RQ-1 التي اس��تخدمها س��الح الجو 

األمرييك ع��ام 1995 من حيث األبع��اد الفعلية واالرتفاع 

والرسعة والطريان ملدد زمنية طويلة )تصل إىل 35 س��اعة(، 

والتي ج��رى تحديثها بحيث تضم أح��دث أجهزة الطريان 

الثالثي��ة، باإلضافة إىل قدرة الطائرة ع��ىل اإلقالع والهبوط 

بطريق��ة آلية. ومتثل الطائرة Predator XP قاعدة تصدير 

لعدد كبري من العمالء مثل الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا 

وأمريكا الجنوبية.

أنظمة وقدرات
وميك��ن تجهي��ز طائ��رات Predator XP بأنظمة وصالت 

 Line-of-Sight: LOS املعلوم��ات الخاصة بخط الرؤي��ة

 Beyond-Line-of-Sight: BLOS وما وراء خط الرؤي��ة

بالنسبة للعمليات ذات املدى البعيد. وتضم الطائرة أنظمة 

استش��عار متعددة لجمع املعلومات واملراقبة واالستطالع 

التصوي��ر  Multiple ISR Sensors مث��ل أح��دث آالت 

 EO/IR اإللك��رو- برية العاملة باألش��عة تحت الحمراء

Cameras وجهاز الرادار ®Lynx  املتعدد الوظائف الخاص 

بالطائرة غري املأهولة واملخصص لتمش��يط مناطق واسعة. 

 Synthetic أحدث وظائ��ف Lynx ويض��م جهاز ال��رادار

Aperture Radar: SAR التي تؤمن صوراً عالية الوضوح 

لي��الً أو نهاراً، وبغ��ض النظر عن األح��وال الجوية لخدمة 

عمليات البحث يف مناطق واس��عة. ك��ام أن الرادار مجهز 

بوظيف��ة املؤرش األريض للتصويب ع��ىل األهداف املتحركة 

 Ground Moving Target Indicator: GMTI Mode

وه��ي وس��يلة س��هلة ورسيعة لتحدي��د مواق��ع املركبات 

املتحرك��ة. ك��ام تتيح ه��ذه الخاصية الجدي��دة البحث يف 

 Maritime Wide-Area Search: مناطق بحرية واس��عة

MWAS إمكانية اس��تكامل مجموع��ة مختلفة من املهام 

البحرية مثل املراقبة الساحلية ومكافحة تهريب املخدرات 

واملراقب��ة عىل مس��افات بعيدة ورصد األه��داف الصغرية 

 XP وتنفي��ذ عملي��ات البحث واإلنقاذ. كام تض��م الطائرة

 Automatic Identification »نظ��ام التمييز اآليل« UAS

System: AIS لتميي��ز الس��فن البحرية. أما بالنس��بة إىل 

 Predator اإلضاف��ات الجدي��دة املأخوذة ع��ن الطائ��رة

األصلية فتضم تصميامً جدي��داً ملجموعة الذيل والجناحني 

لتمكني الطائرة من التحليق لساعات أطول.

Claw ® برنامج Predator XP UAS وتض��م الطائ��رة

لتأم��ني املراقب��ة والتحليل الالزم��ني ألجهزة االستش��عار، 

ويش��مل عرض الخرائط املتحركة، ويتيح إمكانية التواصل 

مع كافة أنظمة االستشعار املوجودة عىل الطائرة، وتخطيط 

املهام وتحليل واستخدام معلومات أنظمة االستشعار بعد 

إمتام املهمة.

وتؤمن الطائرة XP UAS قدرات متفوقة يف مجال جمع 

املعلومات واملراقبة واالستشعار، وهي متاحة اآلن لتقديم 

الدعم الالزم ملجموع��ة مختلفة من املهام الربية والبحرية 

املتعلقة بجم��ع املعلومات واملراقبة واالستش��عار لخدمة 

عدد كبري من الدول •

تضم الطائرة 
 Predator XP UAS

برنامج ®Claw لتأمني 
املراقبة والتحليل 

الالزمني ألجهزة 
االستشعار

الطائرة Predator XP أثناء الطريان
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ذكراك التي بداخلنا تعيش

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

إن م��ا حققته دولة اإلمارات العربية املتحدة من انج��ازات يف زمن قيايس يعد من معجزات العرص ومبهراته، 

ومل يكن ليتحقق لها هذا التطور والنهوض وهذه املكانة والسمعة لوال وجود شخصية قيادية فذة قَل ما يجود 

مبثلها الزمان، فرغم الظروف التي كانت متر مبنطقة الخليج بشكل عام واإلمارات بشكل خاص؛ إال أن صاحب 

الري��ادة ق��د تهيأ له من الصفات واملؤهالت ما مكنه من تويل زمام األم��ور، وإدارتها بالطريقة املثىل، لتنطلق 

بعدها وبحكمته ورؤيته التي أرادها أن تكون ماثلة يف اتحاد لكياٍن جّس��د ومّثل أمنيات ش��عب تحققت عىل 

أرض الواق��ع بقي��ام دولة فتيٍة أبية هي دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، فهي مثرة الجه��ود، والفكر، والعمل 

الدؤوب الذي مل تقترص نواحيه عىل بقعٍة واحدة، ومكان بعينه دون غريه.

إن ش��خصية كش��خصية املغف��ور له – بإذن الله تعاىل – الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهي��ان – طّيب الله 

ثراه وجعل الجنة مثواه – ليعجز القلم عن س��رب أغوارها واس��تقصاء مآثرها، وعد مناقبها، ورصد مساهامتها، 

وتسجيل انجازاتها وإعجازاتها الراسخة مكاناً وزماناً.

لقد آمن – رحمه الله – بأن اإلرادة والعلم والعمل هي السبل الكفيلة لبناء الوطن وإشادة عمرانه، لينعم 

أهله بكل خرياته، ولن يتسنى هذا النعيم لهم إال بعد قيام أسسه وثبوت أركانه، وهذا ما كان بالفعل وتحقق.

 وقد كان يرى – رحمه الله – أنه ال خري يف املواطن إن مل يسّخر جهده وعمله لخدمة وطنه، وأن مينحه جّل 

وقته، وخالصة فكره، لتطويره وتعمريه، مس��بوقاً بعلمه وتحصيل��ه، فالعلم الذي حَض عليه الدين وراءه زايد 

الرساج املنري هو ما ينبغي أن يكون عليه أبناء هذا الوطن يف مسرية التقدم والتحرض التي يسري عليها اليوم.

كام آمن – رحمه الله – بأن ال خري يف املال إن مل يسّخر يف خدمة الوطن، وبهذا اليقني الراسخ مكاناً يف عمق 

"زاي��د" رحم��ه الله- ثبت القول بصادق الفع��ل، حيث عمل – طيب الله ثراه – وجع��ل الجنة مثواه – بروح 

املحب لشعبه قبل نفسه لتسخري هذا املال وهذه الرثوات لخدمة الوطن واملواطن وكل مقيم عىل هذه األرض 

دون اس��تثناء، فوفر لهذه األرض ولهذا الش��عب كل مقومات الحياة الكرمية والخري والرفاه، لتش��هد به ومن 

بع��ده هذه الرصوح واملنجزات الناطقة عىل م��ا كان منه من إخالص وتفاٍن خدم  وعمل وقام به آلخر يوم يف 

حياته من أجل شعبه، شعبه الذي عاش يف حبه وهتف بإسمه وهو اليزال يردد:"أحببتنا فأحببناك..يا زايد".

داللة...

يف ذكرى رحيلك التي بداخلنا تعيش وس��تعيش، س��تظل يا "زايد" دوماً رمزاً خال��داً للبلد والولد، وذخراً غالياً 

مبوروث اسمك ورسمك وذكرك وصفاتك وكل معانيك السامية التي عودتنا عليها ونسري عىل نهجها اليوم وكل 

ي��وم، فأنت إن غب��ت عنا قالباً، فلام تغب عنا نبضاً وقلباَ خفاقاً، فكل م��ا حولنا بك ينطق، وكل ما نحن عليه 

اآلن بع��د منة الل��ه وفضله هو بفضلك، وبفضل الركب األصيل والخلف النبي��ل الذي تركته من بعدك..أبنائك 

وإخوانك...الذين حملوا األمانة وقاموا بها كام قمت، وأعطوا كام أعطيت، وس��عوا كام س��عيت، وأجزلوا كام 

أجزيت، فجزاك الله عنا خري الجزاء.

في��ا رب ارح��م زايد الخري، والذي كان خريه لقريب البالد وبعيدها، واجزه كل الخري عن وطنه وأمته، وأوفه 

أجره غري منقوص، واغفر له، واجعله يف أعىل عليني عند األبرار املتقني...اللهم آمني•
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الشرق األوسط موطن ألكرث من 400 طائرة بوينج 
شركة بوينج..عامل واحد..واحتماالت ال تنتهي

قام��ت رشكة بوين��ج، إحدى أك��رب ال��رشكات العاملية 

الرائ��دة يف مجال التقني��ات واملعدات الدفاعي��ة، مؤخراً 

بتنظي��م جول��ة إعالمية قب��ل انعقاد مع��رض ديب الدويل 

للطريان ش��ملت عدداً من رج��ال الصحافة واإلعالم خالل 

الف��رة من 16-20 س��بتمرب 2013. وقد ت��م دعوة مجلة 

»درع الوطن«، إىل املشاركة يف تلك الجولة. ويأيت الوصف 

التفصييل التايل للجولة ليضع السادة القراء يف قلب العامل 

املدهش لواحدة من أهم الرشكات الدفاعية يف العامل.

وقد ب��دأت الجولة مبحارضة ألقاها ش��ب هيل، رئيس 

رشك��ة »بوينج إنرناش��ونال« ونائب رئي��س الرشكة األول 

لش��ؤون تطوير املش��اريع واالس��راتيجية، حول املشاريع 

الدولية التي تنفذها الرشكة. ففي عام 2012 حققت رشكة 

بوينج إيرادات بقيمة 81.7 مليار دوالر. وتتخذ الرشكة من 

ش��يكاغو بوالية إلينوي مقراً لها، ومتتد إمرباطورية بوينج 

لتشمل 70 دولة و50 والية أمريكية، ويعمل بها 170 ألف 

عامل، ولديها عمالء ومهندس��ون لتقديم الدعم الالزم يف 

150 دولة، ولديها عقود مع 28 ألف مورد ورشيك.

وبعد تل��ك املحارضة، ألق��ى دنيس مولين��ربج، رئيس 

رشك��ة BDS وكب��ري مديريها التنفيذيني مح��ارضة بعنوان 

»مائدة مس��تديرة حول فن الريادة«. ورصح بول أوليفر، 

مدير إدارة تطوير املش��اريع الخارجية يف الرشق األوسط 

وأفريقي��ا برشكة BDS، ب��أن القيادة والرشاك��ة واالبتكار 

هي أفضل املنتجات والخدم��ات التي ميكن أن تؤدي إىل 

تطوير صناعة الطريان يف الرشق األوس��ط، وتطوير البنية 

األساس��ية والقدرات اإلقليمية الخاصة بالطائرات. وتسهم 

بعض املبادرات الرئيس��ية التي تقدم��ت بها رشكة بوينج 

يف تطوي��ر الكوادر البرشية وتعزيز الخربات يف مجال نقل 

التكنولوجيا. 

وتنصب ب��ؤرة تركيز رشك��ة بوين��ج يف منطقة الرشق 

األوس��ط عىل السعودية واإلمارات وقطر والكويت، حيث 

تقدم الرشكة العديد من املنتج��ات والخدمات املختلفة. 

وتح��رص رشك��ة بوينج ع��ىل االلتزام بعمالئه��ا يف الرشق 

األوس��ط، وتواص��ل البحث عن ف��رص زيادة االس��تثامر 

وتكثي��ف حضوره��ا يف املنطقة. ولدى الرشك��ة فروع يف 

السعودية والدوحة )قطر( وديب وأبوظبي )اإلمارات(. أما 

بالنسبة إىل قامئة رشكاء رشكة بوينج يف املنطقة فتضم رشكة 

»مبادل��ة«، ورشكة »الس��الم«، والهيئة الس��عودية العامة 

لالستثامر، ورشكة أبوظبي الس��تثامرات األنظمة املستقلة 

 Abu Dhabi Autonomous Systems Investments:

 Qatar واملعهد القطري لبحوث الحاس��ب اآليل ،ADASI

ورشك��ة   ،Computing Research Institute: QCRI

.Securetech

وفي��ام ييل وص��ف تفصي��يل لإلمكانيات العس��كرية 

والتجارية التي تتمتع بها رشكة بوينج:

BMA بوينج لصناعة الطائرات العسكرية
تش��مل قامئ��ة منتجات رشك��ة بوينج لصناع��ة الطائرات 

العسكرية Boeing Military Aircraft: BMA الطائرات 

التكتيكي��ة وطائرات التزوي��د بالوقود وطائ��رات النقل، 

واألس��لحة واملراقبة وبرام��ج االش��تباك، وبرامج األنظمة 

املجوقلة غري املأهولة. ويتك��ون الهيكل التنظيمي لرشكة 

BMA م��ن ثالث إدارات تركز ع��ىل العمالء واإلمكانيات. 

وه��ذه اإلدارات ه��ي: Global Strike، وخف��ة الحركة، 

 .Vertical Lift واملراقب��ة واالش��تباك، والنقل العم��ودي

كام ت��رشف رشكة BMA أيضاً ع��ىل »برامج األنظمة غري 

املأهول��ة املحمول��ة ج��واً« التابعة لرشكة بوين��ج. وتتيح 

اإلدارات املذكورة لرشكة BMA إمكانية النمو خالل العقد 

تغطية: الرائد جاسم شاهني 
البلوشي
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الق��ادم وما بعده. ومن ضمن منتج��ات الرشكة الطائرات 

واألنظمة التالية:

EA-18G Growler الطائرة

معدل��ة  نس��خة   EA-18G Growler الطائ��رة  تعت��رب 

 F/A-18F Super Hornet Block II الطائ��رة  م��ن 

ذات الق��درات القتالي��ة العالية، وتنفذ امله��ام الهجومية 

 Airborne Electronic Attack: الجوي��ة  اإللكروني��ة 

AEA Missions. وتجمع الطائرة EA-18G بني إمكانيات 

الطائ��رة Super Hornet ذات الق��درات القتالية الفائقة 

وأحدث أجهزة الطريان الخاصة باملهام اإللكرونية الجوية 

 Improved املس��تمدة من نظام القدرات املتطورة AEA

Capability III: ICAP III system، وت��زود املجموعة 

الكبرية م��ن أنظمة االستش��عار واألس��لحة املجه��زة بها 

الطائرة EA-18G، تزود الطائرة املقاتلة بنظام تسلح فتاك 

للتعامل مع التهديدات الراهنة والجديدة. وقد جرت أول 

عملية إلرس��ال الطائرة EA-18G يف مهام قتالية يف أواخر 

عام 2010، وانتهت مهمتها يف منتصف عام 2011 بعد أن 

قدمت الدعم الالزم للعمليات العسكرية يف العراق وليبيا.

F/A-18E/F Super Hornet الطائرة

تعترب الطائ��رة F/A-18E/F Super Hornet أهم طائرة 

مقاتلة قاذفة لدى س��الح البحرية األمريكية، وتم إرسالها 

لتنفيذ مهام تتعلق بتأمني التفوق الجوي وتنفيذ عمليات 

القصف الدقيقة. وتجمع الطائرة بني الش��كل االنس��يايب 

وأداء األنظمة بصورة اس��تثنائية، وإمكانية تطويرها عىل 

املدى الطويل، باإلضافة إىل احتوائها عىل أنظمة استشعار 

متطورة مثل جه��از الرادار APG-79 القادر عىل مس��ح 

 Active Electronically Scanned إلكروني��اً  اله��دف 

Array Radar. كام أن الطائرة Super Hornet مصممة 

ألداء كل دور من األدوار التي تقوم بها أي طائرة تكتيكية. 

ويقوم نظام االستشعار ونظام املعلومات املتطوران بجمع 

املعلومات وبثها من املصادر األرضية وأنظمة االستش��عار 

 Super Hornet املحمولة ج��واً، األمر الذي ميكن الطائرة

م��ن رصد أي تهديد جوي أو بري أو بحري، والقضاء عليه 

بص��ورة تامة. وقد أرشف عىل بناء الطائرة فريق عىل قدر 

ع��اٍل من االبتكار تاب��ع لرشكات بوينج وج��رال إلكريك 

 Super وريثي��ون ونورث��روب جرومان، ما ميك��ن الطائرة

Hornet م��ن مواصلة تطورها مب��ا يكفي لتأمني القدرات 

الالزمة لتلبية متطلبات املهام الراهنة واملس��تقبلية. ونظراً 

إىل الدق��ة يف مواعيد التس��ليم، وبفضل أس��عار املحددة 

 Super Hornet وقدراتها القتالي��ة الفائقة، تعترب الطائرة

أفضل طائرة مقاتلة/هجومية مأمونة بالنسبة إىل الواليات 

املتح��دة ورشكائه��ا الدفاعيني ع��ىل مس��توى العامل. ويف 

ش��هر أغس��طس عام 2013 بدأت رشكتا بوينج ونورثروب 

جروم��ان اختب��ارات الط��ريان الخاصة بنم��وذج الطائرة 

Super Hornet املتط��ورة بعد تزويدها بخزانات الوقود 

ومجموعة التسلح. وباإلضافة إىل القدرات القتالية األخرى 

التي تش��مل املحركات املتطورة وخاصي��ة رصد والبحث 

عن األهداف باألش��عة تحت الحم��راء، ومقصورة القيادة 

املتقدمة، متنح الطائرة Super Hornet املتطورة لعمالئها 

املحليني والخارجيني قامئة طويلة من اإلمكانيات املتقدمة 

التي تس��مح لطائرات Super Hornet املتطورة بالتفوق 

عىل أي تهديدات يف عام 2030 وما بعده، وحرمان العدو 

من أي تقدم .

تشمل قائمة 
منتجات بوينج 

العسكرية الطائرات 
التكتيكية وطائرات 

التزويد بالوقود 
وطائرات النقل 

واألسلحة واملراقبة 
وبرامج االشتباك 
وبرامج األنظمة 

اجملوقلة غري 
املأهولة

الطائرة بوينج طراز 737الطائرة بوينج 787 من الداخل

 C 17 الطائرة بوينج
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F-15E Strike Eagle الطائرة

متث��ل الطائ��رة F-15E Strike Eagle العم��ود الفق��ري 

 F-15 ألسطول س��الح الجو األمرييك، وتوجد نسخ الطائرة

يف صف��وف الخدمة حالياً لدى أس��لحة الط��ريان يف كوريا 

 F-15 وس��نغافورة واليابان والس��عودية. وتؤم��ن الطائرة

التي يجري تزويد العمالء الخارجيني بها يف الوقت الحايل، 

تؤم��ن األداء الفائق من حيث االرتف��اع والرسعة واملدى 

وس��اعات الطريان والحمولة، باإلضافة إىل إمكانية تطورها 

مبا ميكن العمالء من أداء املهام بطريقة فعالة اليوم والغد. 

وتؤدي الطائرة F-15 أع��ىل أداء بأفضل التكاليف، عالوة 

عىل رسعة تسليمها للعمالء طبقاً للجدول الزمني املحدد. 

وتجمع الطائرة F-15 أفضل املواصفات التكنولوجية ميكن 

أن تتمت��ع بها أي طائرة مقاتلة. ومن بني هذه املواصفات 

وج��ود محركني لض��امن أعىل أداء والط��ريان ألطول وقت 

ممكن، ووج��ود مقصوريت قيادة لزي��ادة الوعي التكتييك 

ل��دى قائ��دي الطائ��رة، ووجود أح��دث أجه��زة الطريان 

املدمجة مث��ل AESA, DEWS، عالوة عىل نظام التحكم 

الجوي لضامن األداء املتفوق، ومحطتني إضافيتني للتسلح 

)1 و 9 أسفل الجناحني( لزيادة قدرات الطائرة التسليحية 

إىل أبع��د حد. وال ينوي س��الح الجو األمرييك االس��تغناء 

عن الطائ��رة F-15 التي احتفظت، من��ذ دخولها الخدمة 

الفعلية، بسجل ناصع البياض يف أداء العمليات العسكرية 

حققت خاللها 104 نجاحات دون أي خسائر.

F-15 Silent Eagle الطائرة

يس��تند تصميم الطائ��رة F-15 Silent Eagle إىل العمل 

املتواصل يف تطوير القدرات القتالية لعائلة الطائرة املقاتلة 

النفاث��ة F-15، وتتمي��ز الطائ��رة باحتوائه��ا عىل أحدث 

االبت��كارات التكنولوجي��ة القليلة التكلف��ة التي ال ميكن 

مالحظتها بسهولة، باإلضافة إىل مرونتها الفائقة يف التعامل 

مع حمولتها من األس��لحة الكبرية واملتنوعة من أجل تلبية 

احتياج��ات العمالء يف جميع مراحل القتال الجوي. ويتيح 

تصميمه��ا املبتكر، الذي يقوم عىل بناء »طائرتني يف طائرة 

واح��دة« من أجل تأم��ني قدر أكرب من املرون��ة عند أداء 

مهامه��ا، حي��ث ميك��ن تعديلها عىل جن��اح الرسعة حتى 

تحمل أسلحة داخلية أو خارجية. وتأيت التطورات الحديثة 

التي ت��م إدخالها عىل هيكل الطائ��رة، باإلضافة إىل نظام 

 Digital “Fly-by-Wire” Flight مراقبة الرحل��ة الرقمي

Control System: DFCS لرفع الكفاءة االنسيابية وأداء 

الطائ��رة، وتقلل من الوزن اإلجاميل وتزيد قوة الس��حب. 

ك��ام تتمي��ز الطائ��رة Silent Eagle أيض��اً بقدرتها عىل 

الطريان لس��اعات أطول، وزيادة الوع��ي التكتييك بفضل 

 Digital Electronic نظام الح��رب اإللكرونية الرقم��ي

Warfare Suite وال��رادار املتط��ور ال��ذي يقوم مبس��ح 

 Advanced Electronic Scanning ًاألهداف إلكروني��ا

Array: AESA باإلضاف��ة إىل التط��ورات األخ��رى الت��ي 

شهدتها أجهزة الطريان.

Harpoon Block II الصاروخ

يعت��رب الص��اروخ Harpoon Block II من أحدث أنظمة 

الصواري��خ املضادة للس��فن يف العامل، ويتمي��ز بإمكانياته 

القاصفة املس��تقلة البعيدة املدى الق��ادرة عىل العمل يف 

األحوال الجوية كافة. ويعترب الصاروخ سالحاً مثالياً لقصف 

الس��فن واأله��داف األرضية حت��ى مع املوان��ئ واملرافئ 

املزدحمة.

JDAM األسلحة الهجومية املبارشة املشركة

 Joint Direct Attack Munition: األس��لحة  ه��ذه 

JDAM عبارة عن أس��لحة موجهة قليلة التكلفة لتحويل 

القناب��ل غري املوجه��ة الحالية إىل قناب��ل »ذكية« موجهة 

أك��رث دقة يف إصاب��ة أهدافها. ويؤمن التصميم االنس��يايب 

لألس��لحة الهجومية املوجهة املش��ركة التي تنتجها رشكة 

بوينج قدرات إضافية ممكنة مثل نظام االستش��عار الذي 

يعم��ل بالليزر من أج��ل تأمني أس��لحة هجومية مبارشة 

مش��ركة إلصابة األهداف البحري��ة املتحركة بدقة. ويضم 

 JDAM املدى املمتد لألسلحة الهجومية املبارشة املشركة

Extended Range: JDAM ER مجموعة قليلة التكلفة 

أس��فل الجناح بهدف مضاعفة مدى األس��لحة الهجومية 

املبارشة املشركة ألكرث من 40 ميالً. وقد قامت رشكة بوينج 

بتس��ليم أكرث من 250 ألف قنبلة من األس��لحة الهجومية 

املبارشة املشركة املثبتة أسفل ذيل الطائرة منذ عام 1998.

SDB القنبلة ذات القطر الصغري

 Small Diameter Bomb: القنبل��ة ذات القطر الصغ��ري

SDB هي عبارة عن س��الح موجه ش��به دقيق يصل وزنه 

إىل 250 رطالً، ويتم إطالق��ه من عىل منت الطائرة املقاتلة 

أو القاذف��ة أو الطائرة غري املأهولة، وهو س��الح قادر عىل 

تدمري األهداف من مسافة تزيد عىل 40 ميالً، ويصل عمق 

اخراقها إىل ثالثة أقدام من الخرس��انة املس��لحة، وتتميز 

بقلة إصابتها لألهداف الثانوية )غري املقصودة(.

SLAM ER الرد املمتد للصواريخ الهجومية األرضية

 Standoff هو عبارة صاروخ قتايل قاذف دقيق بعيد املدى

 Land Attack Missile-Expanded Response:

SLAM ER، يعم��ل يف جمي��ع األحوال الجوي��ة. وتعترب 

نس��خة الصاروخ نس��خة مطورة ومحدثة، وتضم جناحني 

لتحسني املدى ورفع مستوى األداء االنسيايب، باإلضافة إىل 

رأس حريب محسن لزيادة االخراق والقدرة التدمريية ضد 

األهداف املحصنة.

خفة الحركة واملراقبة واالشتباك
AEW&C الطائرة 737 لإلنذار املبكر واملراقبة

 Airborne Early Warning and 737 تعت��رب الطائ��رة

املراقب��ة  لتأم��ني  أح��دث طائ��رة   Control AEW&C

واالتص��االت املجوقل��ة وإدارة املع��ارك بطريق��ة فعالة، 

وهي قادرة عىل تتبع األه��داف املجوقلة والبحرية يف آن 

واح��د، كام أنها ق��ادرة عىل تأمني الدفاع ال��ذايت، ويتميز 

تصميمه��ا املتق��دم بإمكانية تطوي��ر الطائرة مس��تقبالً، 

والقدرة عىل متييز الطائ��رات الصديقة واملعادية. وتعمل 

حالياً 10 طائرات AEW&C 737: س��ت منها يف أس��راليا 

Wedgetail، وأرب��ع يف كوريا الجنوبية Peace Eye. ومن 

املقرر تسليم أول أربع طائرات AEW&C 737 من طراز 

Peace Eagle لركيا يف عام 2013.

AWACS طائرة اإلنذار املبكر واملراقبة

 Airborne Warning تعترب طائرة اإلنذار املبكر واملراقبة

and Control System: AWACS الطائرة القياس��ية يف 

الع��امل بالنس��بة إىل أنظمة اإلنذار املبك��ر املجوقلة. وتأيت 

الطائ��رة E-3 لتلبي حاج��ة القوات الدفاعي��ة التكتيكية 

والجوية إىل املراقبة والقيادة املجوقلة والتحكم. وتستخدم 

هذه الطائرة دول عدة، مثل الواليات املتحدة وحلف شامل 

األطليس )الناتو( واململكة املتحدة وفرنس��ا والس��عودية. 

وتس��تخدم اليابان أسطوالً مكوناً من أربع طائرات لإلنذار 

.E-767 AWACS املبكر واملراقبة من طراز

 Wedgetail طائرة اإلنذار املبكر
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C-17 Globemaster III الطائرة

تعت��رب الطائ��رة C-17 Globemaster III أك��رث طائرات 

النقل تطوراً عىل مستوى العامل، وهي طائرة مصممة لنقل 

املعدات واإلمدادات والقوات العسكرية ملسافات طويلة، 

ويتم استخدامها بكثافة من أجل دعم العمليات القتالية، 

ويف حاالت الكوارث، وتقديم املساعدات اإلنسانية، وتنفيذ 

عملي��ات اإلخالء الطبي. وبدءاً من ش��هر أغس��طس عام 

2013 قام��ت رشكة بوينج بتس��ليم 222 طائرة من طراز 

C-17 لس��الح الج��و األمرييك و34 طائرة ألس��راليا وكندا 

والهن��د وقطر ودولة اإلمارات العربي��ة املتحدة واململكة 

املتحدة والخطة االس��راتيجية للجس��ور الجوي��ة التابعة 

للنات��و ودول »الرشاك��ة م��ن أجل الس��الم«. وقد طلبت 

الهند رشاء 10 طائرات من طراز C-17 س��يتم تس��ليمها 

يف عام��ي 2013 و2014. كام تؤم��ن رشكة بوينج خدمات 

الدعم اللوجستي الالزمة لرفع مستوى أداء تلك الطائرات 

طول مدة خدمتها يف األساطيل املختلفة، مثل: إدارة املواد، 

وتقديم الدعم الالزم لصيانة املستودعات.

برنامج الطائرة KC-26A للتزويد بالوقود 

وق��ع االختيار ع��ىل رشكة بوينج يف 24 فرباي��ر عام 2011 

لتصمي��م وبناء وتس��ليم 179 طائرة متع��ددة الدوار من 

طراز KC-46 للبدء يف إحالل أسطول سالح الجو األمرييك 

املتقادم م��ن طائرات KC-135 للتزوي��د بالوقود. وتنص 

العق��ود املبدئية عىل تس��ليم 18 طائرة جاهزة للعمليات 

القتالي��ة بحلول ع��ام 2017، منها أرب��ع طائرات لالختبار 

والتقوي��م التي س��يتم تعديله��ا ألداء امله��ام العملياتية. 

واس��تناداً إىل الكفاءة العالية التي تتمتع بها طائرة بوينج 

767 املدني��ة، والت��ي ج��رى تحديثها باس��تخدام أحدث 

األس��اليب التكنولوجية، س��تتيح طائرة التزوي��د بالوقود 

KC-46A لس��الح الجو األمرييك إمكاني��ة إيصال الوقود 

إىل الطائ��رات األمريكي��ة وطائ��رات ال��دول الحليفة يف 

أثناء الطريان، عالوة عىل نق��ل البضائع والركاب واملرىض. 

وتحت��وي الطائرة KC-46A عىل دعامة لتموين الطائرات 

بالوقود جواً، ونظام نقل الوقود Drogue System ونقاط 

مثبت��ة عىل الجناحني إلعادة تزويد الطائرات بالوقود جواً. 

وقد جرى إدخال كل هذه التحس��ينات يف املوعد املحدد 

أو قبل��ه أحياناً. وق��د أكمل الربنام��ج »مراجعة التصميم 

األساس��ية« Critical Design Review يف 21 أغس��طس 

عام 2013.

P-8A Poseidon الطائرة

تعترب الطائرة P-8A Poseidon طائرة عس��كرية مشتقة 

م��ن تصميم أح��دث جيل من طائ��رات بوينج 800-737 

بهدف إح��الل وتجديد أس��طول البحري��ة األمريكية من 

طائ��رات P-3 وس��تؤدي الطائرة P-8A إىل تحس��ني أداء 

األسلحة العسكرية املضادة للغواصات واملنصات البحرية 

التابعة البحرية األمريكية بدرجة كبرية، عالوة عىل تحسني 

عملية جمع املعلومات العس��كرية واملراقبة واالستطالع. 

وم��ن املقرر أن تدخ��ل الطائرة P-8A مرحلة التش��غيل 

املب��ديئ اعتباراً من عام 2013. ويف ش��هر يناير عام 2009 

وقع اختي��ار الحكومة الهندية عىل الطائ��رة P-8I، وهي 

عبارة عن نس��خة من الطائ��رة P-8A Poseidon، لتنفيذ 

مه��ام االس��تطالع البحري ملس��افات طويل��ة والعمليات 

املض��ادة للغواصات. ومبوجب هذا العقد، س��تقوم رشكة 

بوينج بتسليم 8 طائرات من طراز P-8I للهند. كام ستقوم 

الرشكة بتس��ليم 3 طائرات من الطراز نفس��ه إىل الهند يف 

عام 2013. وقد وقعت أس��راليا مذكرة تفاهم مع س��الح 

البحرية األمريكية يف عام 2009، وتم توزيع مذكرة تفاهم 

أخرى لإلنتاج والدعم واملتابعة يف شهر مارس عام 2012.

Vertical Lift النقل العمودي
 AH-6 الطائرة املروحية الخفيفة الهجومية

تعترب الطائرة املروحي��ة الخفيفة AH-6 الهجومية والتي 

تنفذ مهام االس��تطالع مصممة لتلبي��ة احتياجات القوات 

الدفاعي��ة الحالية عىل جناح الرسع��ة، وتزويدها باملرونة 

الالزم��ة الس��تيعاب أي تحديث��ات يف املس��تقبل. وتتميز 

الطائ��رة مبرون��ة تعديلها تبعاً للمهم��ة املكلفة بها، وهي 

مزودة مبقصورة قيادة حديثة وأنظمة استش��عار وأنظمة 

التس��لح، وتعترب أفضل م��ن أي طائرة أخرى من فئتها من 

حيث حمولة األسلحة. كام تتميز الطائرة بإمكانية االعتامد 

عليها بدرج��ة كبرية وقلة تكالي��ف صيانتها برغم جداول 

تس��ليمها املضغوط��ة من أجل تلبي��ة احتياجات العمالء. 

وتتمي��ز الطائ��رة AH-6 بقدرتها عىل تلبي��ة احتياجات 

الجيش األمرييك فيام يتعلق بتنفيذ املهام الجوية املسلحة 

.Armed Aerial Scout mission

AH-64 Apache الطائرة املروحية

تعت��رب الطائرة املروحي��ة AH-64 Apache طائرة قتالية 

متعددة األدوار، ومزودة بأحدث أجهزة الطريان واألسلحة، 

باإلضافة إىل أحدث االتصاالت الرقمية بهدف تأمني عملية 

نق��ل املعلومات الخاصة مبيدان القت��ال إىل القوات الربية 

فوراً. وتوجد طائ��رات Apache حالياً يف صفوف الخدمة 

بالجيش األمرييك والقوات املس��لحة لدى عدد من الدول 

 E-model Apache األجنبي��ة. وتتميز الطائرة من ط��راز

باألداء الفائق، وإمكانية العمل مع القوات األخرى بصورة 

رقمي��ة، وقدرتها العالية ع��ىل الطريان لس��اعات طويلة، 

ومس��اعدة قائدها يف اتخاذ القرار املناسب، وقلة تكاليفها 

التشغيلية وتكاليف الدعم.

CH/MH-47 Chinook الطائرة املروحية

تعترب الطائرة املروحي��ة CH/MH-47 Chinook طائرة 

مروحية متوس��طة إىل ثقيلة لنقل الق��وات واملهامت إىل 

س��احة العمليات، وتؤدي الطائرة عدة مهام مختلفة مثل 

املهام القتالية ومهام اإلغاثة، وتستخدمها القوات املسلحة 

CH- يف ح��وايل 20 دولة ح��ول العامل. وتحت��وي الطائرة

47F الجديدة عىل أجه��زة مالحية متقدمة لزيادة الوعي 

امليداين، والنظام الرقم��ي للطريان اآليل الذي ميكن الطيار 

م��ن التحكم يف االرتفاع آلياً من أجل اس��تقرار الطائرة يف 

الظ��روف الصعب��ة، األمر الذي يتيح للطي��ار إمكانية أداء 

عمليات الهب��وط بدقة عند تدين الرؤية بس��بب األحوال 

الجوي��ة. كام تعمل مقصورة القيادة الرقمية عىل تخفيف 

األعباء عن كاهل الطيار ومس��اعديه ورفع درجة السالمة 

التش��غيلية. وتتضمن خاصي��ة الطريان لس��اعات طويلة 

 Common Missile Warning and Improved أنظمة

Countermeasure Dispenser systems ك��ام تؤم��ن 

الطائ��رة MH-47 ق��درات مهم��ة بالنس��بة إىل ق��وات 

العمليات الخاصة. ويف شهر يونيو عام 2013 وقع الجيش 

األمري��يك عقداً ثانياً متعدد الس��نوات ل��رشاء 215 طائرة 

مروحي��ة م��ن ط��راز F-model Chinook خالل خمس 

سنوات.

V-22 Osprey الطائرة

تعترب الطائرة V-22 Osprey طائرة قتالية متعددة األدوار 

 AH-6 الطائرة املروحية الخفيفة
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تس��تخدم تقنية املروحة املائل��ة لتأمني رسعة ومدى عدد 

م��ن الطائرات ذات الجن��اح الثابت باإلضاف��ة إىل اإلقالع 

والهب��وط عمودي��اً مث��ل أي طائرة مروحي��ة أخرى. وقد 

تقدم س��الح مش��اة البحري��ة )املارين��ز( األمرييك بطلب 

ل��رشاء 360 طائرة من طراز MV-22 لتنفيذ مهام الهجوم 

القتايل ودع��م عمليات االقتحام، بينام ستس��تخدم قيادة 

 AFSOC العمليات الخاصة التابعة لسالح الجو األمرييك

أسطوالً يضم 50 طائرة من طراز CV-22 التي تم تعديلها 

للتحليق املنخفض ذي الرسع��ة العالية ملتابعة ما يحدث 

ع��ىل األرض خ��الل العملي��ات الخاصة البعي��دة املدى. 

ويج��ري حالياً اس��تخدام أكرث من 200 طائ��رة من طراز 

Osprey ذات املروحة املائلة يف س��الح املارينز واألرساب 

الجوي��ة التابعة لقيادة العمليات الخاصة التابعة لس��الح 

الجو األمري��يك، وقد جرى نرش الطائ��رة بصورة متواصلة 

منذ ع��ام 2007، حيث ش��اركت يف العديد من العمليات 

القتالية، عالوة عىل املهام اإلنس��انية والعمليات الخاصة. 

وقد حقق أس��طول طائرات Osprey عىل مس��توى العامل 

190 ألف س��اعة ط��ريان تقريباً. وقد تم ترس��ية عقد ثان 

ل��رشاء الطائرة V-22 ع��ىل الربنامج يف ع��ام 2013، األمر 

الذي ميهد إلنتاج 98 طائرة خالل خمس سنوات.

برامج األنظمة املجوقلة غري املأهولة
تنف��ذ رشكة بوين��ج عدداً م��ن برامج األنظم��ة املجوقلة 

املحمولة مثل:

Little Bird H-6U الطائرة غري املأهولة

تعت��رب الطائرة غ��ري املأهول��ة Little Bird H-6U طائرة 

مروحي��ة ميك��ن قيادته��ا اختياري��اً، وهي طائ��رة أثبتت 

إمكاني��ة االعتامد عليها، وأثبتت قدراتها غري املأهولة مثل 

قدرتها عىل اإلقالع والهبوط من عىل منت الس��فن، وتنفيذ 

العمليات البحرية وجمع املعلومات واملراقبة واالستطالع 

وإعادة ش��حن البضائع ونقل األس��لحة واالتصاالت وبث 

املعلوم��ات والقدرة عىل العمل والتنس��يق مع الطائرات 

املأهولة وغري املأهولة.

CAMCOPTER® S-100 الطائرة

تعترب الطائرة S-100 طائرة مس��تقلة غري مأهولة وتتميز 

بأدائه��ا العايل، وهي منوذج للطائ��رة التي تجمع بطريقة 

فريدة بني تنفيذ األدوار املتعددة والتعامل مع األجواء يف 

س��احة القتال. وهي طائرة ق��ادرة عىل اإلقالع من املواقع 

الصعبة غري املمهدة ومن عىل ظهر السفن البحرية، وهي 

ق��ادرة عىل حمل س��الح ب��وزن 75 رطالً ألكرث من س��ت 

ساعات.

ScanEagle الطائرة

هي عبارة عن مركبة جوية مس��تقلة غري مأهولة، وتتميز 

بقلة مثنها وقدرتها عىل التحليق يف الجو لس��اعات طويلة. 

وقد حققت الطائرة ScanEagle أكرث من 650 ألف ساعة 

طريان قتايل، ولكنها وس��عت نطاق عملياتها اليوم بحيث 

تشمل املجاالت املدنية/التجارية، وتنفيذ مهام مثل مراقبة 

الحياة البحرية يف أس��راليا، وتقوي��م الكوارث يف الواليات 

املتحدة، وهي تس��تعد ألداء املراقبة الجوية بالنس��بة إىل 

صناعة النفط والغاز يف القارة القطبية الشاملية.

Integrator الطائرة

تعت��رب الطائ��رة Integrator مركب��ة جوية مس��تقلة غري 

مأهولة، وتتميز بقدرتها عىل حمل أوزان كبرية حتى ميكن 

التقاط ص��ور عالية الوضوح ليالً أو نه��اراً، ونقل األحامل 

التي يريد العميل نقلها عىل جناح الرسعة.

STUAS املركبة التكتيكية الصغرية غري املأهول

يف عام 2009 انتهت رشك��ة Insitu من اختبارات الطريان 

الخاص��ة بالطائرة RQ-21A وهي عبارة عن نس��خة من 

الطائ��رة Integrator، وذلك يف إطار املنافس��ة مع املركبة 

 Small الجوية التكتيكية الصغرية غري املأهولة/النوع الثاين

 Tactical Unmanned Aircraft System: STUAS

م��ع الحكومة األمريكية. ويف العام التايل، أرس��ت ش��عبة 

الطائرات مبركز الحرب الجوي��ة التابع للبحرية األمريكية 

 U.S. Naval Air Warfare Center Aircraft Division

عق��دا بقيمة 43.7 ماليني دوالر ع��ىل رشكة Insitu للبدء 

يف عملي��ة التطوير الكامل للطائرة RQ-21A، وجرت أول 

رحلة بحرية للطائرة RQ-21A يف شهر إبريل عام 2013.

طائرات بوينج التجارية
يعترب الرشق األوس��ط منطقة مهمة بالنسبة إىل الطائرات 

التجاري��ة )املدنية( بفضل الخطط املع��دة جيداً للتنمية 

االقتصادية يف عدد كبري من ال��دول العربية، باإلضافة إىل 

التوسع املطرد يف شبكات الطريان العاملية، األمر الذي أدى 

إىل تحقيق رقم قيايس يف حركة السفر الدويل.

وق��د توقعت رشكة بوينج أن تص��ل احتياجات الرشق 

األوس��ط من الطائرات الجديدة إىل 2610 طائرات بقيمة 

تقديري��ة تصل إىل 550 مليار دوالر ع��ىل مدار العرشين 

عام��اً املقبل��ة اعتباراً من ع��ام 2013 إىل عام 2032. ومن 

املتوق��ع أن يك��ون 47 % م��ن تلك الطائ��رات من النوع 

ال��ذي تحتوي مقصورة ركابه عىل مم��ر واحد، وأن يكون 

26 % من تلك الطائرات من نوع الطائرات ذات الجس��م 

املتوسط العريض، و16 % من النوع الصغري الحجم، و10 

% من النوع العريض الكبري.

وتدعم رشك��ة بوينج الرأي القائل إن الرشق األوس��ط 

نقط��ة التقاء طبيعية بني الرشق والغرب، وتتعاون الرشكة 

بص��ورة وثيقة مع الدول العربي��ة الحريصة عىل تكريس 

وضعها كمراكز حيوية لحركة الركاب والبضائع العاملية.

وتش��مل قامئة عم��الء رشكة بوين��ج يف منطقة الرشق 

األوسط كالً من: طريان اإلمارات، واالتحاد للطريان، ورشكة 

الخط��وط الجوية القطرية، ورشك��ة »فالي ديب«، ورشكتي 

ALFACO وLCAL، والخطوط الجوية العامنية، وجلف 

إير، ورشك��ة ديب للط��ريان، والخط��وط الجوي��ة العربية 

الس��عودية، والخطوط الجوية امللكية األردنية، والخطوط 

الجوية لرأس الخيمة. ويعترب الرشق األوس��ط موطناً ألكرث 

م��ن 400 طائرة بوين��ج متثل كل أنواع الطائ��رات النفاثة 

التي بنتها الرشكة منذ الستينيات حتى اآلن، وتشمل هذه 

الطائ��رات الط��رازات 707, 717, 727, 737, 747, 757, 

.and 787 Dreamliner 777 ,767

وتق��دم رشكة بوين��ج الدعم الفني ال��الزم لعمالئها يف 

منطقة الرشق األوس��ط عن طريق »مركز خدمة طائرات 

بوينج« يف ديب، وه��و واحد من مثانية مراكز لتوزيع قطع 

الغي��ار عىل مس��توى العامل، وهو يحت��وي عىل قطع غيار 

تق��در قيمتها ب� 25 مليون دوالر تقريباً، ويضم املركز أكرث 

من 26 ألف قطعة ميكن شحنها إىل املنطقة لخدمة جميع 

عمالئها من رشكات الطريان العاملية•

 Super Hornet املقاتلة القاذفة
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 Oshkosh Defense توفر برنامج التدريب على املركبات التكتيكية
يلعب دورًا حيويًا يف إدارة العمر االفرتاضي للمركبة وخفض التكاليف

تعترب أساطيل املركبات التكتيكية اليوم منصات أساسية 

وحيوية بالنس��بة إىل جيوش الدول عىل مستوى العامل، 

وهي مركب��ات البد أن تكون قادرة ع��ىل األداء بصورة 

ُمرضية يف أشد مس��ارح العمليات صعوبة، باإلضافة إىل 

قدرتها عىل التكيّف تبع��اً للمتطلبات املتغرية للمهمة. 

ولدع��م كل مهم��ة م��ن املهام، يت��م تجهي��ز املركبات 

التكتيكي��ة الحديث��ة بأح��دث أنظم��ة األداء واألنظمة 

التكنولوجي��ة. ولضامن قدرة تلك املركبات الحديثة عىل 

الوصول بدرجة االستعداد إىل أعىل درجة من الجهوزية 

واألداء تحت��اج القوات إىل معرف��ة املركبة معرفة وثيقة 

من أج��ل إعدادها مب��ا يتمىش مع املعدات ومس��ارح 

العمليات املختلفة.

ويعترب التدريب الش��امل عىل املركب��ة أمراً رضورياً 

وحيوي��اً بالنس��بة لدعم املركبة نفس��ها، ك��ام أن هذا 

التدريب يلع��ب دوراً حيوي��اً يف إدارة العمر االفرايض 

للمركبة وخفض التكاليف. ويتيح التدريب املكثف عىل 

املركب��ة للقوات عدة مزايا مثل رفع مس��توى اإلنتاجية 

وخفض تكاليف الصيانة وتقليل أعطال املركبة، باإلضافة 

إىل مساعدة األفراد عىل معرفة كيفية تشغيلها وصيانتها 

بأقىص درجة من الفعالية.

وقد س��اهمت رشكة Oshkosh Defense يف تعبئة 

الجيوش عىل مستوى العامل ألكرث من 90 عاماً، وأنتجت 

أكرث من 100 ألف مركبة ومقطورة عسكرية حتى اآلن. 

وت��درك الرشك��ة مدى الحاج��ة القص��وى إىل التدريب 

إلطال��ة العم��ر االف��رايض للمركبة إىل أق��ىص حد مثل 

صيانة املركبة بحيث تكون يف أعىل درجة من الجهوزية 

واالس��تعداد والعم��ل يف مجموع��ة كب��رية م��ن املهام 

ومسارح العمليات. ولهذا، تطرح الرشكة برامج تدريبية 

مبتكرة وشاملة ألطقم التش��غيل والصيانة. ويقع مركز 

تدري��ب Oshkosh عىل مس��احة 15 هكت��اراً يف والية 

ويسكونس��ن حي��ث يتم تعري��ف األفراد العس��كريني 

بتقني��ات املركبة داخ��ل الصفوف الدراس��ية وخارجها. 

ك��ام يوجد باملركز مخترب للتعل��م يحتوي عىل مجموعة 

من قطع الغيار املختلفة ومس��اعدات التدريب، ويقوم 

املعلم��ون بتزوي��د املتدربني بكاف��ة املعلومات الالزمة 

الت��ي يحتاجونه��ا للنجاح يف إنجاز مهامهم يف مس��ارح 

العمليات. ويرشف فريق متخصص من مديري التدريب 

واملعلم��ني، الذين يصل مجموع خرباته��م إىل أكرث من 

250 عام��اً، التابعني للرشكة عىل عملي��ة تطوير وإدارة 

وتنفيذ الربامج التدريبية.

التدريب املنخفض التكلفة
تطرح رشكة Oshkosh Defense مفهوماً قليل التكلفة 

يف تنفي��ذ الربامج التدريبي��ة. فباإلضاف��ة إىل التدريب 

النظري وأجهزة املحاكاة والدروس العملية عىل مركبات 

حقيقي��ة، قامت الرشكة بتطوي��ر برنامج »مدريب املهام 

االفراضي��ني« Virtual Task Trainers: VTT وه��و 

برنام��ج مبتك��ر يعمل كمنصة ل� »ش��احنة أوش��كوش 

 Oshkosh Heavy Expanded »التكتيكي��ة الثقيل��ة

Mobility Tactical Truck: HEMTT و»نظام مناولة 

األح��امل« Load Handling System: LHS، وتزويد 

األفراد باملهارات التي يحتاجونه��ا لتنفيذ مهام الصيانة 

ميدانياً من خ��الل برنامج تدريبي افرايض آمن ويحايك 

الواقع بدرجة كبرية.

وقد أثبتت رشكة Oshkosh أن »ش��احنة أوشكوش 

التكتيكية الثقيلة« قادرة عىل خفض التكاليف بنس��بة 

20 % أو أك��رث إذا ما قورنت بالربامج النظرية التقليدية 

األخ��رى. فبفض��ل التدريب االفرايض يس��تطيع األفراد 

تطوير وإثب��ات مهاراتهم داخل البيئ��ة االفراضية قبل 

الب��دء يف أداء امله��ام ع��ىل املركبة الحقيقي��ة، ومن ثم 

تجنب الكثري من املخاطر. عالوة عىل ذلك، فإن تحويل 

جزء من التدريب إىل برنامج »مدريب املهام االفراضيني« 

من شأنه أن يقلل املخاطر الناجمة عن إتالف املركبة.

تدريب متخصص عىل مستوى العامل
تطرح رشكة Oshkosh برامج ومقررات تدريبية حسب 

االحتي��اج بحيث ترك��ز عىل االحتياج��ات الخاصة بكل 

عميل، األمر ال��ذي يضمن حصول املتدربني عىل الخربة 

 Train »الالزمة، ك��ام أن محارضات »تدريب امل��درب

The Trainer Sessions متن��ح املتدرب��ني القدرة عىل 

الحص��ول عىل جرعة تدريبية إضافية، س��واء يف الوطن 

األم أو يف امليدان، األمر الذي يؤمن لهم النجاح والتطور.

ورغ��م ه��ذا، إذا مل يتمكن العميل م��ن الحضور إىل 

مرك��ز تدري��ب Oshkosh يف الوالي��ات املتح��دة، فإن 

الرشكة ع��ىل اس��تعداد لالنتقال إىل بل��د العميل. وقد 

عقدت الرشكة أول دورة تدريبية خارجية لها يف الرشق 

األوسط عام 1998. واس��تناداً إىل هذا النجاح، انترشت 

ال��دورات التدريبية املتنقلة برسعة يف أكرث من 20 دولة 

عىل مستوى العامل. واليوم، يجري تنفيذ أغلبية الدورات 

التدريبية ميدانياً وداخل القواعد واملنش��آت العسكرية 

حيث يخضع العس��كريون لدورات تدريبية تراوح بني 

يوم واحد وس��بعة أسابيع. كام نجحت الرشكة يف إقامة 

سلسلة من الرشاكات عىل مستوى العامل من أجل تأمني 

التدريب عىل املركبة بالنسبة إىل الجيوش األجنبية.

ويعت��رب نرش الق��وات برسعة وتقليل نس��بة أعطال 

املركبة والحفاظ عىل ق��وات مقاتلة خفيفة ومرنة أحد 

العن��ارص األساس��ية لتأم��ني الجهوزية ونج��اح املهمة. 

وتس��اهم الربامج التدريبية التي تقدمها الرشكة، س��واء 

داخ��ل الواليات املتحدة أو يف بلد العميل يف أي منطقة 

من مناطق العامل، تس��اهم يف خفض التكاليف املتعلقة 

بالعم��ر االف��رايض للمركب��ة، وضامن جهوزي��ة املركبة 

واألفراد ألداء أي مهمة عندما يُطلب منهم ذلك•

يعمل برنامج التدريب االفرايض عىل خفض التكاليف الخاصة باملركبات العسكرية

تقارير
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تقارير

قادرة على أداء مهام خمتلفة يف وقت واحد ولفرتات طويلة
الطائرة Rafale..كفاءة قتالية وقدرات عسكرية فائقة

ش��اركت طائرات Rafale التابعة لسالحي الجو والبحرية 

الفرنسيني منذ عام 2006 يف مهام قتالية عدة يف أفغانستان 

حي��ث أثبتت كفاءتها العالية وقدراته��ا الفائقة وجدارتها 

العسكرية امللموس��ة. وقد جرى استخدام الصواريخ »جو 

– أرض« املوجهة الدقيقة AASM/HAMMER، وقنابل 

PAVEWAY املوجه��ة بالليزر، واملدافع من عيار 30 ملم 

يف مناس��بات عديدة، ونجح��ت يف توجيه رضبات مبارشة 

ضد أهدافها وبقدر عال من الدقة.

ويف ع��ام 2011 ش��اركت طائ��رات Rafale املقاتل��ة 

التابع��ة لس��الحي الجو والبحري��ة الفرنس��يني بنجاح يف 

تنفيذ عمليات قوات التحال��ف الدويل فوق ليبيا، وكانت 

من أوائ��ل الطائ��رات املقاتلة التي نفذت غ��ارات جوية 

ف��وق بنغ��ازي وطرابل��س، ونجح��ت يف تنفي��ذ العديد 

م��ن املهام املختلفة الت��ي صممت الطائ��رات من أجلها، 

وهي تأم��ني التفوق الج��وي وتوجيه الرضب��ات الدقيقة 

باس��تخدام صواري��خ HAMMER والقناب��ل املوجه��ة 

باللي��زر، وقص��ف األرايض الليبي��ة يف العمق باس��تخدام 

صواريخ كروز SCALP وجمع املعلومات االس��تخباراتية 

 Tactical واملراقب��ة واالس��تحواذ التكتي��يك واالس��تطالع

Acquisition and Reconnaissance: ISTAR وتنسيق 

 Strike Coordination and واستطالع عمليات القصف

Reconnaissance: SCAR. ويف أثن��اء الح��رب يف ليبي��ا 

نج��ح طيارو Rafale يف إصابة مئات األهداف بدقة كبرية، 

مث��ل الدبابات والعربات املدرعة ومس��تودعات املدفعية 

واملخازن ومراك��ز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي )منصات 

 SA-3 إط��الق الصواريخ »أرض – جو« الثابت��ة واملتحركة

 Goa and SA-8 Gecko fixed and mobile SAM

launchers. وق��د لعبت طائرات Rafale التابعة لس��الح 

الجو الفرنيس دوراً رئيس��ياً يف مايل بعد ذلك، ما أس��هم يف 

تدمري البنية التحتية للعدو وتقديم الدعم الالزم لألس��لحة 

الصديقة.

وضع الطائرة Rafale يف املستقبل
تتج��ه الطائ��رة Rafale ألن تصب��ح الن��وع الوحي��د من 

الطائرات املقاتلة التي يس��تخدمها س��الحا الجو والبحرية 

الفرنس��يني، وتعترب الطائرة Rafale قيد اإلنتاج حالياً، وقد 

تم تس��ليم 118 طائرة من ب��ني 180 طائرة تقدمت عدة 

دول وجهات مختلفة بطلب مؤكد لرشائها.

 Rafale واعتب��اراً من ع��ام 2013 يتم تس��ليم طائرات

 RAFALE “OMNIROLE” املقاتل��ة املتع��ددة األدوار

fighters مجهزة بجهاز الرادار الفعال الذي يقوم مبس��ح 

 Active Electronically ًاأله��داف املعادي��ة إلكروني��ا

Scanned Array: AESA RBE2 radar كام سيتم تزويد 

الطائ��رة بجهاز جدي��د لرصد عمليات إط��الق الصواريخ، 

 Front »ووحدة محدثة من »جهاز بري للقطاع األمامي

Sector Optronics: FSO-IT، األمر الذي سيؤمن رصداً 

أفضل لألهداف وتحسني عملية متييزها.

مجموعة كبرية من األسلحة املتطورة
ويتمت��ع نظام امله��ام لدى الطائ��رة Rafale بالقدرة عىل 

دمج مجموعة مختلفة من األس��لحة الحالية واملستقبلية. 

وق��د حصلت الطائ��رة ع��ىل املوافقة الالزمة الس��تخدام 

األسلحة التالية:

•صواري��خ »جو – ج��و« MICA االعراضي��ة التي تتميز 

 Beyond Visual Range: بخروجها عن مج��ال الرؤي��ة

BVR، والصواري��خ القتالي��ة وصواري��خ الدف��اع ال��ذايت 

بنوعيها، سواء الصواريخ التي تعمل بنظام التتبع الحراري 

العاملة باألش��عة تح��ت الحم��راء IR heat-seeking أو 

 EM active radar التي تس��تخدم نظام التوجيه الفعال

homing وميكن اس��تخدام صواريخ MICA داخل مجال 

الرؤية البرية Within Visual Range: WVR وخارج 

.Beyond Visual Range: BVR مجال الرؤية البرية

•سلس��لة األس��لحة »ج��و – أرض« املوجه��ة الدقيقة من 

 HAMMER standing for Highly Agile صواري��خ 

 ،and Manoeuvrable Munition Extended Range

 INS/GPS/IIR imaging أو INS/GPS واملزودة بأنظمة

infra-red guidance kits أو مبجموعة التوجيه الليزري 

INS/GPS/laser guidance kit الت��ي تعترب قيد اإلنتاج 

حالياً.

•صواريخ SCALP الهجومية البعيدة املدى.

•صواريخ AM39 EXOCET املضادة للسفن.

•القنابل املوجهة بالليزر.

•القنابل غري املوجهة.

•مداف��ع NEXTER 30M791 م��ن عي��ار 30 ملم التي 

تطل��ق 2500 طلقة يف الدقيق��ة، وهي املدافع التي توجد 

عىل منت الطائرات ذات املقعد الواحد أو املقعدين.

•صواري��خ METEOR جو – جو البعي��دة املدى، والتي 

تعترب قيد اإلنتاج حالياً.

•أي أسلحة يقع اختيار العميل عليها.

يعت��رب نظام إدارة املخ��ازن لدى الطائ��رة Rafale من 

نوع Mil-Std-1760، وهو النظام الذي يس��مح بس��هولة 

دمج األس��لحة الت��ي يقع اختيار العمي��ل عليها. والطائرة 

Rafale، الت��ي يص��ل وزنها فارغ��ة إىل 10 أطنان، مزودة 

ب� 14 نقطة صلب��ة Hard Points )مقابل 13 نقطة لدى 

الط��راز RAFALE M(: خمس منها ق��ادرة عىل التخلص 

من خزان��ات الوقود واملعدات الثقيل��ة. أما قدرة الطائرة 

ع��ىل حمل األثقال الخارجية فتتج��اوز 9 أطنان )20.000 

رط��اًل(. وميكن تنفيذ مهام التزوي��د بالوقود بني الطائرات 

يف   Buddy-buddy refuelling missions الصديق��ة 

األج��واء البعيدة عن متن��اول األس��لحة املعادية. وتتمتع 

الطائرة Rafale بقدرة هائلة عىل حمل األثقال، فضالً عن 

نظام امله��ام املتطور لديها، األمر ال��ذي ميكنها من تنفيذ 

عملي��ات القصف »ج��و – أرض« و«جو – ج��و«، وتنفيذ 

عمليات االعراض خالل الطلعة الجوية الواحدة.

والطائرة ق��ادرة عىل أداء مهام مختلفة يف وقت واحد، 

مثل إطالق الصواريخ »جو – جو« يف مرحلة االخراق عىل 

ارتفاع��ات منخفضة للغاية، وهو دلي��ل واضح عىل قدرة 

 OMNIROLE الطائ��رة عىل أداء ع��دة أدوار مختلف��ة

capability وقدرتها عىل الطريان لفرات طويلة•

Rafale املقاتلة



الطائرة Rafale..كفاءة قتالية وقدرات عسكرية فائقة
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عالقة متينة قائمة على اإلبداع والتعليم والشراكات الصناعية الدولية
اإلمارات ولوكهيد مارتن: شراكة يف االبتكار من أجل السالم واالزدهار

إن الرشاك��ة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ورشكة 

لوكھيد مارتن تس��تمر يف بناء قاع��دٍة أقوى وأكرث أماناً. 

وق��د بدأت رحلة  لوكهيد مارتن مع دولة اإلمارات منذ 

عام 1975 عندما وّجه املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نھيان "طيب الله ثراه" برشاء طائرات من 

النوع C- 130 من رشكة لوكھيد مارتن.

 من��ذ ذل��ك الوق��ت، والرشك��ة مس��تمرة يف تزويد 

دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة بالحل��ول التي تتالءم 

والتحديات الفري��دة التي تواجھھا. وق��د قامت رشكة 

لوكھي��د مارتن ببناء عالق��ة متينة مع اإلم��ارات قامئة 

عىل اإلب��داع. وال ترغب دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بالحص��ول عىل أفض��ل املنتجات والخدمات فحس��ب، 

بل تعم��ل عىل تجھيز جميع املتطلّبات، واملش��اركة يف 

تطوير تقني��ات جديدة عرب نطاق واس��ع من األنظمة 

والتطبيقات.

 F-16 إن إحدى س��امت ھذه العالقة ھ��ي طائرات

بل��وك 60 اإلماراتية. وكخطوة جريئة تج��اه زيادة غري 

مس��بوقة يف القدرات الدفاعية للبلد، تم تطوير تقنيات 

متقدمة لطائرات F-16، وكانت النتيجة مجموعة بلوك 

60 دي��زرت فالكون، وھي نس��خة معدلة من مقاتالت 

فالك��ون املعروف��ة الت��ي تنتجھا رشكة لوكھي��د مارتن. 

وقد قامت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة فوراً بوضع 

الدي��زرت فالك��ون قيد العم��ل لدعم عملي��ات قوات 

التحالف، م��ام أّدى إىل متيّزھا بصورة أكرث كرشيك رائد 

من أجل نرش السالم واالستقرار.

رشاكات صناعية دولية
وتوسعت عالقات رشكة لوكهيد مارتن مع دولة اإلمارات 

لتش��مل رشاكات صناعي��ة دولي��ة، وأبرزھا ھ��و املركز 

العس��كري املتقدم للصيانة واإلص��الح والعمرة، والذي 

ميثّل املرشوع املش��رك مع رشكة مبادلة للتنمية. وكجزء 

م��ن رؤية اإلمارات العربية املتح��دة للعام 2030 تقوم 

رشك��ة لوكھيد مارتن بتجھيز ق��درات دفاعية صاروخية 

وطني��ة، ودعم دور الدولة يف االتصال االس��راتيجي. إّن 

أنظمة املح��اكاة التي تنتجھا الرشكة تس��تخدمها دولة 

اإلمارات يف تطبيقات واس��عة لتھيئة القوات املس��لحة 

لاللتزامات الدولية، وإيجاد أدوات إلمكانات مستقبلية. 

وتق��وم دولة اإلم��ارات العربية املتحدة باالش��راك مع 

رشكة لوكھيد مارتن لنظ��م املعلومات والحلول العاملية 

بدم��ج التقنيات املعلوماتية الرائدة يف ھيكلية موّحدة. 

وتس��تمر دولة اإلمارات العربية املتحدة ورشكة لوكھيد 

مارتن مبناقشة مستقبل األنظمة الفضائية.

وتس��ھم رشكة لوكھيد مارتن يف برام��ج التعليم من 

خالل العديد من املؤسس��ات الرائدة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. ونقوم برعاية مبادرات العلوم والتقنية 

والھندس��ة والرياضي��ات بالتعاون م��ع جامعة خليفة. 

ويقوم الطلبة اإلماراتيون من جامعة الحصن باملشاركة 

الفاعلة يف برنامج رشكة لوكھي��د مارتن لتطوير الريادة 

يف مجال الھندس��ة، واملخّصص لتوف��ري املعرفة الدولية 

لتحقيق الرؤية املحلية•

توسعت عالقات 
شركة لوكهيد مارتن 

مع دولة اإلمارات 
لتشمل شراكات 

صناعية دولية وأبرزها 
هو املركز العسكري 

املتقدم للصيانة 
واإلصالح والعمرة

تقارير

 C-130 الطائرة





إحدى شركات توازن



إحدى شركات توازن
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تتمتع الشركة بعالقات قوية وتعاون وثيق مع منطقة اخلليج

Selex ES تزود القوات املسلحة يف دول اخلليج بأنظمة بحرية متكاملة

تَُعد رشكة Selex ES إحدى الرشكات العاملية الرائدة 

التي يصل عدد موظفيها إىل 17.700 عامل، وتتجاوز 

مبيعاته��ا 3.5 مليار يورو، وترتكز عملياتها يف اململكة 

املتح��دة وإيطالي��ا، فضالً ع��ن حضوره��ا القوي يف 

الواليات املتح��دة وأملانيا وتركي��ا ورومانيا والربازيل 

والسعودية والهند.

وتتمت��ع الرشكة بعالقات قوي��ة وتعاون وثيق مع 

منطقة الخليج، وتط��رح مجموعة كبرية من األنظمة 

املتط��ورة والتكنولوجي��ا املتقدم��ة من أج��ل تلبية 

املتطلبات الجدي��دة، وتقديم الدع��م الالزم لخطط 

التطور التقني.

 ISR/ISTAR وتعترب األنظمة املجوقل��ة يف مجال

الت��ي تنتجها رشكة Selex ES مالمئة متاماً للمتطلبات 

الراهن��ة واحتياج��ات التط��ور املس��تقبلية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة مبا يتناس��ب مع متطلبات 

الربامج الحيوية املهمة، سواء تلك التي تم إطالقها أو 

التي ما زالت يف قيد التطوير.

 Eurofighter وبوصفها رشيكاً رئيس��ياً يف برنامج

Typhoon، تُعد رشكة Selex ES مس��ؤولة عن أكرث 

م��ن 65 % م��ن األنظم��ة وأجهزة الط��ريان وأنظمة 

 Typhoon االستش��عار الحيوي��ة املهمة يف الطائ��رة

 Pirate ونظام االستشعار Captor مثل جهاز الرادار

.DASS ونظام الحامية IRST

أنظمة مبتكرة
وتس��هم رشك��ة Selex ES بطرح أنظمته��ا املبتكرة 

SkyISTAR mission systems وأنظمة االستشعار 

الخاص��ة ب��� P. 1HH Hammerhead، وهي عبارة 

 Unmanned Aerial عن نظام ج��وي غري مأه��ول

System )UAS(، وه��و نظ��ام جديد متطور مصمم 

لتنفيذ مهام جمع املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة 

 Intelligence, Surveillance and واالس��تطالع 

Reconnaissance: ISR. وق��د ت��م إط��الق نظ��ام 

Hammerhead يف مع��رض "آيدكس" يف أبوظبي يف 

شهر فرباير املايض، وتقوم رشكة Piaggio Aero حالياً 

بتطوير النظام بالتعاون م��ع رشكة Selex ES، وتُعد 

رشكة Selex ES مسؤولة عن تطوير نظام إدارة املهام، 

وإدارة املركب��ات ونظام التحك��م والنهايات الطرفية 

الخاصة باملعلومات الجوي��ة ونظام املراقبة األرضية. 

ويَُع��د نظام إدارة امله��ام P.1HH مناس��باً لألنظمة 

الجوي��ة غري املأهول��ة املتع��ددة األدوار، األمر الذي 

يسمح للنظام Hammer Head بأداء مهام مختلفة، 

تشمل، وال تقترص عىل، املراقبة األرضية والجوية عىل 

نطاق واس��ع، والدوريات البحري��ة، ومراقبة البيئة، 

والح��رب اإللكرتونية. وبوصفها الرشكة املنتجة لنظام 

 Vehicle Control and مراقب��ة املركبات وإدارته��ا

Management System: VCMS ومحط��ة املراقبة 

 Remote-Piloting Ground Control األرضي��ة 

Station: GCS ووصالت البيانات وأنظمة االتصاالت 

الخاصة باألنظم��ة الجوية غري املأهولة، ترشف رشكة 

Selex ES ع��ىل تأم��ن العمليات يف أثناء األنش��طة 

الجوية بأنواعها كاف��ة طوال عملية القيادة والتحكم 

الخاصة باألنظمة الجوية غري املأهولة.

ع��الوة ع��ىل ذل��ك، تخض��ع مجموع��ة أنظم��ة 

االستش��عار االس��تثنائية، مثل أجهزة الرادار الخاصة 

باملراقبة والتنصت AESA وأنظمة DIRCM وأنظمة 

اإلن��ذار املبك��ر Early Warning: EW التي تنتجها 

رشكة Selex ES، للتقيي��م حالياً بهدف تطبيقها عىل 

مجموعة كبرية من الطائرات ذات األجنحة الدوارة.

ك��ام يتعل��ق وج��ود رشك��ة Selex ES يف دول��ة 

اإلم��ارات العربية مبجاالت أخرى، حيث تزود الرشكة 

القوات املسلحة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية بأنظمة بحرية متكاملة )والس��يام مساهمتها 

يف برامج بينونة وAbu Dhabi Class ASW و"فلج 

2" وغناتا( واألس��لحة وأجه��زة الصواريخ اإللكرتونية 

والحامية وأنظمة EO وأجهزة الالس��ليك العسكرية، 

حي��ث زودت الرشكة القوات الربية وقيادة العمليات 

الخاص��ة بأك��رث م��ن 6000 جه��از الس��ليك لألفراد 

.Personal Role Radios: PRR

وتتمتع رشكة Selex ES بس��جل حافل يف منطقة 

الخليج، حي��ث يعتمد عدد كبري م��ن املطارات عىل 

أجهزته��ا الجوي��ة وأنظم��ة مراقبة الحرك��ة الجوية 

يف املط��ارات )البحري��ن وم��دن الكوي��ت والدوحة 

والرياض(، كام تعمل الرشكة عىل تعزيز أمن الحدود 

يف العدي��د من الدول املختلفة ع��ن طريق تزويدها 

بنظام املراقبة الساحلية والبحرية•

الشركة مسؤولة عن 
تطوير أنظمة إدارة 
املهام واملركبات 

والتحكم واملراقبة 
األرضية

تقارير

 Eurofighter املقاتلة



إرادة أعظـــم مــــن األقـــدام!

الص��ورة تحمل معنًى، وتحف��ز عىل التحليل، ويصع��ب أن نجد قراءتني لصورٍة واح��دة وقد تطابقت، 

التطابق يف قراءة الصورة ممتنع ألنها تش��به الش��عر، هذه الصورة التي أعرضها عليكم تنبئ عن معنًى 

وجودي عميق، إنها تعني "نعم أس��تطيع"، اإلرادة التي تحدث عنها الفالس��فة وآخرهم نيتشه، والتي 

تعني أن أكافح ألصل إىل ما أريد متجاوزاً الصعاب واملتاعب، هي التي تبثه الصورة يف مضمونها الكبري. 

كان نيتشه يقول:"ليك تجني من الوجود أجمل ما فيه عش يف خطر"، هذه اللعبة التي يقوم بها الطفل 

تجم��ع بني القوة واملخاطرة، وبني هذين املجالني الكثري من االلتصاق والتداخل، اإلنس��ان هو القوة، أو 

الوجود قوة أيضاً وال يحتمله الضعفاء.

كثريون ينكرسون يف هذه الحياة ثم تتجه بهم الحاالت إىل االنتحار، بينام فلسفة اإلرادة تقول يجب 

أن نستمتع بالوجود رغم كل العرثات، نيتشه أيضاً وأستشهد به مجدداً يسخر من املنتحرين والضعفاء 

الذين ينهارون أمام أي حدث، بل رأى أننا يجب أن نعيش الحياة ولو عدنا لها مراراً وتكراراً وأن نكون 

أقوياء يف كل مرة، ويف كل لحظة، ويف كل حني.

هذا الطفل الذي يركض يف س��باٍق مع أترابه من ذوي االحتياجات الخاصة مستمتع وابتسامته واضح 

منها الصدق واالنغامس يف الحياة، ليس رشاً أن نكون س��عداء، الرش أن نكون يف حال كآبة وس��وداوية 

بسبب أي عرض طارئ. 

هذه الصورة هي رسالة قوية وكربى لتعلم الناس أن السعادة مسألة داخلية وليست خارجية، فلنكن 

سعداء بهذه الحياة ونستمتع بها مهام كانت الصعوبات•

يف خاطري شيء
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بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

اإلرادة... القوة... السعادة
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تضم كل االبتكارات التكنولوجية احلديثة لتلبية أصعب املتطلبات
املروحية القتالية EC 725..طائرة عسكرية قوية متعددة األغراض

أثبتت الطائرة EC725، الت��ي تم طرحها يف عام 2005، 

نفس��ها كطائرة قتالية يف جميع أنح��اء العامل، ومن بينها 

أفغانس��تان. وتعترب الطائ��رة EC725، الت��ي تم بناؤها 

 ،Cougar اعتامداً عىل الخربة املكتسبة من عائلة الطائرة

أحدث ط��راز من هذه الطائرات املروحية الخفيفة )من 

فئة ال� 11 طناً(.

والطائرة EC725 مجه��زة بأحدث محركن من طراز 

Turbomeca Makila 2A1 لتوليد الطاقة، ومروحة من 

خمسة أنصال لتأمن أعىل مستوى من املناورة، باإلضافة 

إىل أح��دث مقصورات القيادة الزجاجية وأجهزة الطريان 

 Automatic ”وأح��دث “نظ��ام آيل للمراقب��ة الجوي��ة

Flight Control System

وتتف��وق الطائرة EC725 عىل غريه��ا من الطائرات 

يف تنفيذ عدد كبري من املهام العس��كرية مثل العمليات 

الخاص��ة ومه��ام البح��ث واإلنق��اذ العس��كرية والنقل 

التكتي��يك واإلخ��الء الطب��ي، ع��الوة عىل تنفي��ذ مهام 

الخدمات العامة مثل البحث واإلنقاذ ومكافحة الحرائق 

وحراسة السواحل وحامية “املناطق االقتصادية البحتة” 

.)Exclusive Economic Zone )EEZ

وتعترب الطائرة EC725 بالفعل طائرة عسكرية قوية 

متعددة األغراض، وميكنها العمل من عىل منت السفن أو 

من عىل السواحل عىل حد سواء.

املهام األكرث أهمية
تتطل��ب مه��ام العملي��ات الخاص��ة والبح��ث واإلنقاذ 

وانتش��ال األفراد أداء عالياً ومالح��ة دقيقة والقدرة عىل 

الط��ريان لس��اعات طويل��ة، وهي الخصائ��ص التي متيز 

.EC725 الطائرة

وتستخدم القوات الفرنسية الطائرة EC725 بنجاح يف 

أصعب البيئات، وجاء نجاحها يف أفغانستان وليبيا ليؤكد 

قدراتها الفائقة كطائرة استثنائية، عالوة عىل قدرتها عىل 

منح القوات التي تستخدمها تفوقاً تكتيكياً حاسامً.

أهم مكونات الطائرة
•وجود مرشحات )فالتر( متعددة األغراض لشفط الهواء 

/ تصفية الرمال.

 Auxiliary Power وج��ود وحدة الطاق��ة املس��اعدة•

.Unit

•وجود خزان وقود خلفي ميكن التخلص منه س��عة 990 

لرتاً )261 جالوناً أمريكياً(.

 Flight Management وج��ود نظ��ام إدارة الط��ريان•

.Doppler, GPS and SAR املزود بأنظمة System

 Inertial Navigation ”وجود “نظام املالحة الذاتي��ة•

.GPS ًاملزود بجهاز تحديد املواقع عامليا System

 LCD ع��رض خريط��ة رقمي��ة متحركة ع��ىل أي لوحة•

مقاس 6 بوصات X 8 بوصات.

•وج��ود أنظمة استش��عار تليفزيونية وعاملة باألش��عة 

تحت الحمراء متعددة األغراض.

 Personal Locator وج��ود نظام تحديد مواقع األفراد•

.System

•وجود أنظمة س��حب مزدوجة لتنفي��ذ عمليات الرفع 

واالنتشال.

التسليح
•مدفع رشاش عيار 7.62 ملم مثبت عىل نوافذ املقصورة 

األمامية.

•مدفع��ا رش��اش عيار 20 مل��م برسع��ة 180 طلقة )يف 

الدقيقة(.

•قاذفان صاروخيان مقاس 2.75 بوصة يحتويان عىل 19 

صاروخاً.

 Mission Planning System ”نظام تخطيط امله��ام“•

Sirina((، وه��و نظ��ام مث��ايل إلعداد امله��ام عىل وجه 

الرسعة والدقة تبعاً ألداء الطائرة املروحية.

مهام النقل التكتييك
تتمي��ز الطائرة EC725 بخف��ة الحركة وقدرة عالية عىل 

حم��ل األثقال، عالوة عىل س��هولة التعامل مع مقصورة 

قيادتها، ورسعة تحليقه��ا يف الجو وطول مداها، وهو ما 

يجعل منها طائ��رة مروحية مثالية للنقل التكتييك ونقل 

القوات والشحنات، وتنفيذ عمليات اإلخالء الطبي.

البحث واإلنقاذ
تتطل��ب مه��ام البحث واإلنق��اذ طائرة تتمي��ز بالرسعة 

واألداء الع��ايل مبا يس��مح لها بالعم��ل يف األجواء الحارة 

والباردة. وتؤمن الطائرة EC725 أداء فائقاً وقدرة عالية 

ع��ىل التحليق لف��رتات طويلة، عالوة ع��ىل طول مداها 

وتواف��ر مواصفات األمن والس��المة يف جمي��ع األحوال 

الجوية.

التكنولوجيا
ج��رى تصمي��م الطائ��رة EC725 بحي��ث تتم��ى مع 

أحدث التعديالت JAR 29، وه��ي تضم كل االبتكارات 

التكنولوجي��ة الحديثة لتلبية أصع��ب املتطلبات الفنية 

والتش��غيلية الالزمة لتنفيذ جميع أنواع املهام املختلفة. 

كام تتمي��ز الطائ��رة باحتوائها عىل مح��ركات توربينية 

 dual-channel FADEC, the TURBOMECA

MAKILA 2A1 turboshaft engines لتأم��ن املزيد 

من القوة. وتتيح املروحة ذات األنصال الخمسة للطائرة 

قدرة اس��تثنائية فائقة ع��ىل الطريان بأق��ل االهتزازات 

املمكنة، كام يس��مح تصميمه��ا الفني االنس��يايب بأداء 

عملي��ات الصيان��ة بقدر أكرب من الس��هولة. كام يحتوي 

ه��ذا الجيل الجديد من الطائرات املروحية عىل مميزات 

تكنولوجي��ة متطورة مهم��ة فيام يتعل��ق بالتواصل بن 

الطي��ارة والطائ��رة Man-Machine Interface، األمر 

ال��ذي يضمن وصول املعلوم��ات إىل الطيار ومتكينه من 

 First Limit اتخ��اذ القرار املناس��ب. ويع��رض م��ؤرش

Indicator نسبة القوة املتاحة تحت أي ظرف وهامش 

 Power Margin in AEO: All Engines الق��وة 

 OEI: One Engine Inoperative و   Operative

•Situations

 EC 725 املروحية القتالية
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التصميم القوي للطائرة يساعد على أداء مهام كثرية بأعلى قدر من السرعة
V-280 Valor يف إنتاج الطائرة  Lockheed Martinو Bell Helicopter تعاون

م��ن املقرر أن تتع��اون رشك��ة Bell Helicopter، إحدى 

الرشكات التابعة لرشك��ة Textron Inc. Company، مع 

رشك��ة Lockheed Martin كفري��ق واحد إلنتاج الطائرة 

 Lockheed األمر الذي يجعل رشكة ،™Bell V-280 Valor

Martin أول عض��و ينضم إىل برنامج V-280 الذي ترشف 

عليه رشك��ة Bell Helicopter، ومن املق��رر اإلعالن عن 

بقية أعضاء الفريق خالل الشهور املقبلة.

وأعرب كبري املديري��ن التنفيذين ورئيس مجلس إدارة 

رشك��ة Bell Helicopter، جون جاريس��ون، عن س��عادة 

الرشكة بالتعاون م��ع رشكة Lockheed Martin يف إنتاج 

 Lockheed وقال جاريس��ون: "إن رشكة .V-280 الطائرة

Martin تعد من أك��رب رشكات املقاوالت يف مجال الدفاع 

والطائ��رات، وتحتفل الرشكة مبرور 100 عام عىل نجاحها. 

ومن املؤكد أن ما تتمت��ع به الرشكة من خربة وقدرة عىل 

االبت��كار وعالق��ات مميزة م��ع عمالئه��ا يف وزارة الدفاع 

األمريكية والهيئات الحكومية األمريكية األخرى سيس��هم 

يف إكس��ابنا أك��رب قدر م��ن النض��وج واالس��تعداد الفني 

 Future "الالزمن لتنفيذ مهام "النقل العمودي املستقبيل

.Vertical Lift program

وق��ال ديل يب. بنيت، نائب رئي��س مجلس إدارة رشكة 

Lockheed Martin لش��ؤون أنظمة امله��ام والتدريب:  

"إنن��ا اتخذنا قراراً اس��رتاتيجياً باالس��تثامر يف نظام املهام، 

وتزوي��د رشك��ة Bell Helicopter به��ذا النظ��ام القتايل 

املمي��ز لرتكيب��ه ع��ىل الطائ��رة V-280 Valor، مضيف��اً 

 Lockheed Martin أن "الحكوم��ة األمريكي��ة ورشك��ة

أنتجتا حزمة من معدات امله��ام املتطورة للغاية والقليلة 

التكلفة الس��تخدامها مع طائرات متع��ددة التي ميكن أن 

تؤمن حالً فعاالً قليل التكلفة بالنس��بة إىل برنامج "النقل 

 .Future Vertical Lift program "العمودي املس��تقبيل

وس��تمنح جهودنا الجيش األمرييك الفرصة لالستفادة من 

التكنولوجيا املتقدمة والنضوج اللذين حققناهام يف مجال 

أجهزة الطريان وأنظمة االستشعار واألسلحة".

خصائص مميزة
وتستغل الخصائص املميزة التي تتمتع بها طائرات الجيل 

الثالث من طائرات Bell Helicopter ذات املراوح املائلة 

التكنولوجي��ا  أس��اليب   Third Generation Tiltrotor

املتقدم��ة الخاص��ة بالطائ��رات املقاتل��ة. وتع��د الطائرة 

Valor مصممة لتحقيق أقىص اس��تفادة ممكنة من حيث 

املش��رتيات والعمليات والدعم والهيكل، وذلك عن طريق 

متديد جهوزية الطائرة وإمكانية االعتامد عليها واحتوائها 

عىل أنظمة مصممة لخفض التكاليف التشغيلية وتكاليف 

الدع��م. ويتمتع التصميم القوي للطائ��رة Valor بالقدرة 

ع��ىل أداء عدد ال يُحىص من املهام بأعىل قدر من الرسعة 

واملدى وخف��ة الحركة، األمر الذي يجع��ل الطائرة طائرة 

قتالي��ة مميزة. وتعترب الطائ��رة Bell V-280 أكرث طائرات 

النقل العمودي تطوراً وكفاءة من حيث التشغيل، وهو ما 

مينح الطائرة القتالية ميزة مهمة وتفوقاً حاسامً.

وتعت��رب رشك��ة Bell Helicopter، إح��دى ال��رشكات 

اململوكة بالكامل من رشكة Textron Inc.، رشكة صناعية 

رائ��دة يف مج��ال إنت��اج الطائ��رات العمودي��ة التجارية 

والعس��كرية واملركبات املأهولة وغري املأهولة والطائرات 

ذات املراوح املائلة. ويتمتع عامل الرشكة بسمعة عاملية يف 

تقديم الخدم��ات املميزة لعمالئهم، وطرح أفكار مبتكرة، 

وتقديم أفضل نوعية، وخدمة العمالء الذين يس��تخدمون 

طائرات Bell يف أكرث من 120 حول العامل•

 Bell تعترب الطائرة
V-280 أكرث طائرات 

النقل العمودي 
تطورًا وكفاءة من 

حيث التشغيل وهو 
ما مينحها ميزة 

مهمة وتفوقًا 
حاسمًا

 V- 280 الطائرة
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COMMANDO™ تكشف النقاب عن املركبة اجلديدة املصفحة
شركة Textron للنظم الربية والبحرية

كش��فت رشكة Textron للنظ��م الربية والبحرية، وهي 

 Textron Systems وح��دة التش��غيل ضم��ن رشك��ة

الت��ي تعترب إح��دى رشكات Textron Inc.، عن أحدث 

 ™COMMANDO  مركبة ضمن نس��ق إنتاج مركبات

املصفح��ة الرباعية الدفع، وذلك أثن��اء ملتقى ومعرض 

رابطة الجيش األمرييك السنوي  AUSAيف واشنطن.

قدرات نريانية
ه��ذه املركبة ذات القدرة النريانية املبارشة – ش��أنها يف 

 COMMANDO Select Mortar ذلك ش��أن مركب��ة

Indirect Fire الت��ي ظه��رت يف وقت س��ابق من هذا 

العام – تلبي الطل��ب العاملي املتزايد عىل قدرة إطالق 

نار أكرب كث��رياً تحت الدرع مدمج��ة يف مركبة مصفحة 

ذات مرونة عالية يف الحركة.

واملركب��ة الجديدة ذات القدرة النريانية املبارشة عيار 

 CMI Defence Cockerill 90 م��م مجه��زة بنظ��ام

CSE 90LP weapon، ال��ذي يوفر قدرة قتالية ليلية / 

نهارية لخي��ارات تكتيكية ترتاوح من العمليات القتالية 

املض��ادة للتم��رد إىل العمليات التقليدي��ة. ويعترب برج 

الرمي املخفي املخصص لشخصن خفيف الوزن وبسيط 

التشغيل والصيانة، ومجهزاً مبدفع منخفض الضغط عيار 

90 مم Cockerill Mk3. وهناك أكرث من 2,300 مدفع 

يف مجموع��ة Mk3 يف الخدمة ع��ىل مركبات يف جميع 

أنحاء العامل، وقد أثبتت أنها سالح موثوق ودقيق.

طلبات الرشاء
خالل العامن املنرصمن تم تس��ليم أكرث من 550 مركبة 

م��ن ط��راز COMMANDO Select يف ثالث نس��خ 

مختلف��ة الس��تخدامها من قبل وح��دات القوات اآللية 

املقاتلة يف الجيش الوطني األفغاين.

وإجامالً، هناك طلبيات ع��ىل أكرث من 8,000 مركبة 

TM&LS COMMANDO مصفح��ة من قبل الدول، 

منها أفغانس��تان وكولومبيا والع��راق وماليزيا واململكة 

العربية الس��عودية وتايوان وتايلن��د والواليات املتحدة 

األمريكية. وهناك 600 مركبة إضافية يف مراحل مختلفة 

م��ن اإلنتاج والتس��ليم إىل الق��وات املس��لحة يف كندا 

وكولومبيا وأفغانستان.

 TM&LS لقد ت��م اختب��ار مجموع��ة مركب��ات

COMMANDO املصفح��ة وتجربته��ا يف أق��ى 

البيئات، وهي تس��تخدم هيكالً انس��يابياً عىل شكل 

حرف V مع حامية كافة األنظمة تحت الدرع لتأمن 

حامية متميزة ضد انفج��ار األلغام، مع توفري مرونة 

يف الحركة ال تضاهى عىل الطرق وخارجها يف األماكن 

الوعرة. وتعترب هذه املركبات سهلة الصيانة والتشغيل، 

وقطع الغيار متوافرة لها بسهولة مع الدعم بالتدريب 

والخدم��ة. ول��دى TM&LS أربع��ة خط��وط إنتاج 

تصنع مركب��ات Commando الرباعية الدفع وهي: 

 COMMANDOو  COMMANDO Select

و  ،COMMANDO Advancedو  ،Advanced

•COMMANDO Utility

املركبة اجلديدة 
ذات القدرة النريانية 

املباشرة عيار 90 مم 
 CMI جمهزة بنظام
 Defence Cockerill
CSE 90LP weapon

COMMANDO Select  90mm املركبة 
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شريك مهم مع أكرب االئتالفات العاملية بفضل جناح أنظمتها الدفاعية
شركة ELETTRONICA..التكنولوجيا اإليطالية وااللتزام الدويل

تتمت��ع رشك��ة ELETTRONICA بخ��ربة طويلة 

متتد ألكرث من س��تن عام��اً كرشكة عاملي��ة رائدة يف 

مج��ال تصميم وتصني��ع أجهزة الح��رب اإللكرتونية 

Electronic Warfare: EW، وتخ��دم األنظمة التي 

أنتجتها الرشكة أس��لحة بري��ة وبحرية وبرية عديدة 

عىل املستوين املحيل والدويل. ويعود الفضل يف ذلك 

بالدرجة األوىل إىل قدرة الرشكة عىل تطوير أس��اليب 

واسرتاتيجيات محددة عند إنتاج أجهزتها، مع الرتكيز 

بصف��ة خاصة ع��ىل تحقي��ق التميز. ومتث��ل الخربة 

 ELETTRONICA الطويلة التي اكتس��بتها رشك��ة

العم��ود الفق��ري ألس��لحتها اإللكرتوني��ة الدفاعية، 

حيث يتحت��م بذل جهود كبرية يف الوقت املناس��ب 

من أج��ل تلبية متطلب��ات العمالء بص��ورة فعالية. 

وإذا نظرن��ا إىل الهي��كل التنظيمي للرشكة فس��نجد 

أن اإلدارة الفني��ة تت��وىل العدي��د من املس��ؤوليات 

من خالل قس��م البحوث والتطوير، حيث يعمل به 

مس��ؤولون مؤهلون عىل أعىل مستوى، باإلضافة إىل 

قسم التخطيط التنفيذي، ويطبق كال القسمن أعىل 

مس��توى من مراقبة الجودة. أم��ا فيام يتعلق بإدارة 

املوارد البرشية، فنجد أن تلك اإلدارة تتميز بأصحاب 

امله��ارات العالية، وتطبق نظام��اً يقوم عىل الجدارة 

واالس��تحقاق وحس��ن األداء. وتت��وىل اإلدارة العليا 

للرشكة ع��دة مه��ام مختلفة، وترشف ع��ىل مراقبة 

األسواق العاملية، وتس��عى إىل إقامة الرشاكات التي 

تضمن أفضل نوعية من اإلنتاج، مثل الكونس��ورتيوم 

 Eurofighter الطائ��رة  بإنت��اج  املكل��ف  األورويب 

 ELETTRONICA وقد ظلت رشك��ة ،Typhoon

رشي��كاً مهامً مع أكرب االئتالفات العاملية فرتة طويلة، 

وذلك بفضل عالقاتها الصناعية عىل املستوى الدويل 

ونجاح أنظمته��ا الدفاعية. وقد رصح الس��يد إنزيو 

بينين��ي بأن "الرشكة ظلت دامئاً علامً فريداً من أعالم 

الصناع��ات الدفاعي��ة اإليطالية، ك��ام أتاحت حصة 

القط��اع الخاص يف رأس املال ق��دراً عالياً من املرونة 

التشغيلية التي مل تشهدها الرشكات الكربى من قبل 

ع��ىل اإلطالق". وتبحث الرشكة دامئاً عن التصميامت 

والربامج العاملية املتكامل��ة، حيث تعتمد الرشكة يف 

تنفيذ مش��اريعها عىل العالقات الدولية التي تضمن 

حضورها يف األس��واق العاملية بص��ورة مبارشة وغري 

مبارشة.

ويع��ود الفض��ل كلياً يف تنفيذ ه��ذه التصميامت 

اإليطالي��ة إىل الس��يد إنزي��و بينين��ي بوصفه رئيس 

مجل��س إدارة الرشك��ة وأحد كبار املس��اهمن فيها. 

ويع��اون الس��يد بينيني رئيس العملي��ات، دوميتيال 

بينين��ي، ونائب رئيس مجل��س إدارة الرشكة للصور 

واالتص��االت، لورن��زو بينيني. ورصح الس��يد إنزيو 

بينين��ي بأنه "منذ أن التحق��ت ابنتي وابني بالرشكة 

نجح��ا ب��كل تأكيد يف ط��رح مفاهيم جدي��دة أكرث 

ديناميكي��ة وتوجه��اً نح��و املس��تقبل، وس��اهام يف 

تعزيز وضع الرشكة عىل الس��احة الدولية من حيث 

اس��تقطاب أفضل الكوادر البرشية التي يعترب أغلبها 

م��ن املهندس��ن املتخصصن الش��باب الذي��ن يتم 

تكليفهم بتنفيذ الدراسات البحثية املبتكرة التي متنح 

أنظمة الرشكة قيمتها يف األسواق العاملية".

دعم مستمر وتقنيات جديدة
وتتوقف القدرة عىل تقديم الدعم املس��تمر للعمالء 

إىل ح��د كبري ع��ىل تطوي��ر تقنيات جدي��دة، وهي 

التقني��ات الالزمة لتقديم أفض��ل الخدمات وإدخال 

التحسينات والتحديثات الالحقة تبعاً لطلب العميل. 

 ELETTRONICA ولهذا الس��بب، تض��خ رشك��ة

استثامرات تقدر بأكرث من 10 % من مواردها املالية 

يف مج��ال البحوث والتطوير، وتتعاون مع الجامعات 

ومراكز البح��وث يف تطوير األفكار واملش��اريع التي 

تتح��ول إىل مش��اريع حقيقية ومس��تقبلية لخدمة 

عمالء الرشكة.

رشك��ة  ح��رص  إىل  ذل��ك  يف  الفض��ل  ويع��ود 

ELETTRONICA من��ذ تأسيس��ها ع��ىل أال تقف 

عند حد توريد األجهزة فحسب، بل أن تكون رشيكاً 

حقيقياً لعمالئها. وقد نجحت الرشكة يف تحقيق هذا 

اله��دف عن طري��ق التزامها الدائ��م بتقديم الدعم 

اللوجستي والعمليايت، واالهتامم بأدق التفاصيل من 

أجل تلبية احتياجات كل عميل.

وق��د أمثرت تلك السياس��ة عرب الس��نن يف تعزيز 

مكان��ة الرشكة الت��ي تحولت من رشك��ة صغرية إىل 

واحدة م��ن أكرب الرشكات العاملية، وتوس��يع قاعدة 

عملياتها، فتح أسواق جديدة.

وعىل مدار تاريخه��ا الطويل والحافل بالنجاحات 

استطاعت رشكة ELETTRONICA توريد أكرث من 

2.700 نظ��ام إىل القوات املس��لحة يف 28 دولة عىل 

مس��توى قارات العامل الخمس، وانصب تركيزها دامئاً 

عىل تعريف عمالئها بكيفية تحقيق أقىص اس��تفادة 

ممكنة من أجهزتهم عىل مدار عمرها االفرتايض•

استطاعت شركة 
 ELETTRONICA

توريد أكرث من 2.700 
نظام إىل القوات 

املسلحة يف 28 دولة 
على مستوى قارات 

العامل اخلمس

السيد إنزيو بينيني 
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نظم ومنتجات وحلول مبتكرة يف جمال النظم غري املأهولة

Northrop Grumman تعرض أحدث منتجاتها يف معرض دبي للطريان 2013

رائ��دة يف   Northrop Grumman تعت��رب رشك��ة

مجال تكامل نظ��م القيادة والس��يطرة واالتصاالت 

والحواس��يب واالس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع 

C4ISR لنظ��م اإلنذار املبكر املحمول��ة جواً، ونظم 

القيادة والس��يطرة، ونظ��م االس��تخبارات واملراقبة 

واالس��تطالع ISR األرضية. وباعتبارها رشيكاً موثوقاً 

وذا مصداقي��ة، فإنه��ا تتمت��ع بعالقة قوي��ة بدولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة ودول مجل��س التعاون 

لدول الخلي��ج العربية، قامئة عىل أس��اس من الثقة 

واالحرتام والرغبة املتبادلة يف تحقيق التميز.

E-2D Advanced Hawkeye الطائرة
 – E-2D Advanced Hawkeye ت��م تصميم نظام 

الذي يستند إىل تراث من قدرات نظم اإلنذار املبكر 

القوية املحمولة ج��واً AEW&C – لتوفري القدرات 

املط��ورة املطلوب��ة ملواجه��ة التهدي��دات الناش��ئة 

وتحس��ن فاعلية املهام من القواعد الس��احلية ومنت 

حام��الت الطائ��رات الحديثة يف وقتن��ا الحارض عىل 

حد س��واء. ويعترب نظام E-2D نظاماً متطوراً لإلنذار 

املبكر والس��يطرة ومحموالً جواً، تم اعتامده لإلنتاج 

الكامل االستطاعة يف بداية عام 2013، وتم الترصيح 

بفاعليت��ه ومالءمته العملياتية بعد اختبارات صارمة 

من قبل البحرية األمريكية.

يف الثالث من أغس��طس ع��ام 2007، حلقت أول 

طائرة E-2D Advanced Hawkeye يف سامء سنت 

أوغس��طن بوالية فلوريدا. ومنذ ذلك الوقت قامت 

 E-2Ds نورث��روب جرومان بتس��ليم  10 طائ��رات

جديدة اإلنتاج إىل البحرية األمريكية حسب التكلفة 

والج��دول املقررين. وهن��اك 10 طائرات إضافية يف 

مراح��ل مختلفة من التصنيع واختب��ار الطريان قبل 

التسليم يف مركز سنت أوغستن لتكامل الطائرات. 

يس��تمر برنام��ج الطائ��رة E-2D يف إيجاد طرق 

لخف��ض التكاليف وتقديم أفض��ل قيمة للعميل من 

خالل تحس��ن عمليات تس��ليم الطائ��رات؛ فتوحيد 

مقاييس طرق اإلصالح، والبحث عن فرص للتحس��ن 

يوف��ر الوقت لزيادة إمكانية تس��هيل الحصول عىل 

الربنامج الكيل.

وقد رصح بارت ال ج��رون، نائب الرئيس لربنامج 

 Northrop Grumman رشك��ة  يف   E-2/C-2

Aerospace Systems بقوله: »لقد هيأنا األشخاص 

والعمليات املناس��بة للقيام بعملية انتقال سلسة إىل 

مرحل��ة اإلنتاج بالطاقة الكامل��ة. وإن برنامج طائرة 

E-2D القي��ايس للبحري��ة الذي يتضم��ن إنتاج 75 

طائ��رة يجعل اإلنتاج بالطاقة الكاملة وميكننا تصنيع 

ال� 55 طائرة املتبقية خالل السنوات العرش القادمة، 

ك��ام مينحنا ذلك الفرص��ة لتأمن مش��رتيات ألعوام 

متعددة بتكلفة اقتصادية«.   

إن رشكة Northrop Grumman ملتزمة بالعمل 

م��ع دولة اإلمارات العربية املتحدة ليك تكون املزود 

املوث��وق بأح��دث التقنيات والق��درات يف مجاالت 

الدفاع والتعليم والتكنولوجيا واألعامل.

تعترب Northrop Grumman رشكة رائدة عاملياً 

يف مج��ال األمن؛ حيث تقوم بتوف��ري نظم ومنتجات 

وحل��ول مبتك��رة يف مجال النظم غ��ري املأهولة مثل 

الفض��اء اإللكرتوين، والقيادة والس��يطرة واالتصاالت 

وتحدي��د  واملراقب��ة  واالس��تخبارات  والحواس��يب 

واللوجس��تيات،   ،C4ISR واالس��تطالع  األه��داف 

والتطوي��ر والتحدي��ث، وذلك للعم��الء الحكومين 

والتجارين عىل حد سواء يف سائر أنحاء العامل•

 Northrop تعترب
Grumman شركة 

رائدة عامليًا يف جمال 
األمن وتوفري نظم 
القيادة والسيطرة 

واالتصاالت

E-2D الطائرة
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إقامة الشراكات أحد أهم حماور اسرتاتيجية الشركة
شركة BAE Systems..تأمني احلماية الدولية يف عامل متقلب

تعم��ل رشكة BAE Systems عىل تلبية احتياجات عمالئها 

ع��ن طريق ط��رح مجموعة كب��رية من األنظم��ة الدفاعية 

وأنظم��ة الط��ريان واألنظم��ة األمنية املتقدم��ة التي متكن 

مس��تخدميها من تأمن التفوق التكنولوجي واألداء الفائق. 

ويعود الفض��ل إىل العالقة القوية الت��ي تجمع بن الرشكة 

ودولة اإلمارات يف إقام��ة الرشاكات مع رشكات التصنيع يف 

اإلم��ارات، والتع��اون معها يف إنتاج أنظم��ة تؤمن الحامية 

لإلمارات وتعزز مكانتها عىل خريطة العامل.

ويف مج��ال الدفاع واألم��ن يف الوقت الراهن تقدم رشكة 

BAE Systems مس��اهامت كثرية مهمة، ليس أقلها خربتها 

الطويلة وس��جلها الحافل. ومتتد الج��ذور التاريخية لرشكة 

BAE Systems إىل اململكة املتحدة، حيث تطورت الرشكة 

وتحول��ت إىل رشكة عاملي��ة لها ف��روع يف دول عديدة مثل 

الواليات املتحدة وأس��رتاليا والهند والسعودية، باإلضافة إىل 

األسواق املحلية بالطبع.

ومل يقف منو الرشكة عند الحدود الجغرافية، بل تعداها 

إىل منتجاته��ا العديدة يف مجال األنظم��ة الجوية والبحرية 

والربي��ة، باإلضافة إىل األجهزة اإللكرتونية وأمن الش��بكات 

اإللكرتونية.

تأمني الحامية وتقديم الدعم عىل مستوى العامل
في��ام يتعلق بأنظم��ة رشك��ة BAE Systems يجري تأمن 

الحامية عىل مستويات عدة، وتتمتع الرشكة بفهم عاٍل لكل 

مجال من املجاالت الس��الفة الذكر. أما بالنس��بة إىل أفراد 

التش��غيل امليدانين فإن الحامية تعن��ي الطائرات املقاتلة 

واإلج��راءات الدفاعي��ة املض��ادة، والوع��ي املي��داين التام، 

والق��درة عىل البقاء خارج مجال رؤية العدو أو خارج مدى 

األسلحة املعادية.

أم��ا عىل املس��تويات األخرى فإن الحامي��ة تعني تأمن 

حدود الدولة وض��امن تدفق حركة التج��ارة العاملية. وقد 

صمم��ت رشك��ة BAE Systems مجموع��ة م��ن األنظمة 

الحيوي��ة املهمة الت��ي تضمن الحفاظ عىل س��المة الدولة 

وأمنه��ا. ويس��اهم االس��تثامر املتواصل يف مج��ال البحوث 

والتطوي��ر يف احتف��اظ األنظم��ة بجدواه��ا، وقدرتها عىل 

التعامل مع أي تهديدات أو أخطار جديدة.

وباإلضافة إىل التهدي��دات التقليدية الفعلية، مثة تهديد 

افرتايض متزايد لعامل الش��بكات اإللكرتوني��ة. وتعترب رشكة 

BAE Systems يف طليع��ة ال��رشكات التي تخ��وض حرباً 

ضد األنش��طة غري املرشوعة يف مجال الشبكات اإللكرتونية، 

وذل��ك عن طريق تطوي��ر مجموعة جديدة م��ن األنظمة 

والخدم��ات املعنية بحامية األم��ن والحامية الذكية يف عامل 

جمع املعلومات االستخباراتية.

بناء الرشاكات
يعت��رب بناء ال��رشاكات أحد أهم املحاور التي تس��تند إليها 

خطط رشك��ة BAE Systems وباإلضافة إىل إقامة رشاكات 

جديدة، تعم��ل الرشكة عىل اس��تثامر عالقاته��ا بعمالئها/ 

مورديه��ا التقليدين يف طرح طرق جديدة لالس��تحواذ عن 

طري��ق تقديم الدعم اللوجس��تي طوال العم��ر االفرتايض 

لألنظمة. ويس��هم بناء مث��ل هذه الرشاكات يف مس��اعدة 

العمالء عىل خفض التكاليف، ومتكينهم من تطوير قدراتهم 

الذاتي��ة يف بالدهم. وتعترب اإلمارات مث��االً جيداً عىل ذلك، 

حي��ث أقام��ت الرشك��ة رشاكة م��ع »املجموع��ة الذهبية 

الدولي��ة« International Golden Group حي��ث تنقل 

رشك��ة BAE Systems خربته��ا الفنية يف مج��ال املركبات 

املدرعة.

التطلع إىل املستقبل
 BAE وباإلضافة إىل تلبية احتياج��ات العمالء تتطلع رشكة

Systems إىل تلبية املتطلبات املس��تقبلية للقوات املسلحة 

يف ظ��ل التط��ورات الرسيعة لألخطار الدولي��ة والتحديات 

االقتصادية وتطور التكنولوجيا واإلمكانيات.

وق��د أدت الدراي��ة به��ذه التط��ورات إىل تطوير برامج 

املركب��ات الجوية غ��ري املأهولة من خالل برام��ج البيانات 

العملي��ة Mantis and Taranis، وتعت��رب أول خط��وة يف 

اتجاه االستخدام الروتيني للمركبات الجوية غري املأهولة يف 

املجاالت الجوية املفتوحة هي عن طريق استخدام برنامج 

ASTRAEA حي��ث انتهت رشك��ة BAE Systems مؤخراً 

م��ن تجرب��ة أول رحلة لطائرة »غري مأهول��ة« يف كل أنواع 

املجاالت الجوية الربيطانية•

تتطلع الشركة إىل 
تلبية املتطلبات 

املستقبلية للقوات 
املسلحة يف ظل 

التطورات السريعة 
لألخطار الدولية

املقاتلة تايفون تحلق يف سامء أبوظبي

www.baesystems.com/dubai
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أكرب معرض دويل لألنظمة الربية وأنظمة الدفاع اجلوي الربي واألنظمة األمنية
Eurosatory 2014 معرض يوروساتوري

تجتمع رشكات األنظمة الربية وأنظمة الدفاع الجوي 

والربي واألنظمة األمنية تحت سقف واحد يف معرض 

يوروس��اتوري التجاري الذي يقام كل عامن، حيث 

يلتقي مس��ؤولو الرشكات الكربى مس��ؤويل القوات 

املسلحة وقوات األمن املدين واملسؤولن الحكومين 

من قارات العامل الخمس.

وق��د بُذلت جه��ود متواصلة لتمك��ن الرشكات 

العارضة من اس��تقبال ع��دد كبري من كب��ار الزوار 

)الذين وصل عددهم إىل 53.480 زائرا ميثلون 130 

دول��ة(، وتأمن أفض��ل امل��وارد واإلمكانيات بهدف 

إتاحة الفرصة أمامهم لتطوير مرشوعاتهم التجارية. 

وق��د ظلت تلك املهم��ة عىل رأس قامئ��ة أولوياتنا. 

وتصل نس��بة مش��اركة الرشكات العارضة يف معرض 

يوروس��اتوي إىل 72 %، األمر ال��ذي يعكس أهمية 

املعرض بالنسبة إليها.

وق��د نجح املعرض عرب دورات��ه املختلفة يف طرح 

مفاهيم وفرص جديدة مهمة بالنس��بة إىل الرشكات 

العارضة / الرشكات البائعة والزوار / املش��رتين عىل 

حد س��واء. ويحرص املعرض ع��ىل تنظيم املؤمترات 

وجلس��ات العمل، وهي ممي��زات وخدمات تتطور 

باس��تمرار من أجل تحقيق األه��داف املرجوة من 

املعرض.

ومتثل التحليالت الدولية فرصة لتعزيز اختيارات 

املع��رض يف الحفاظ عىل الش��قن األمني والدفاعي 

للمع��رض. ومتن��ح االبت��كارات املس��تمرة وأعامل 

التجديد الفرصة للمعرض لالحتفاظ مبوقعه الريادي 

املتميز يف مج��ال األنظمة الربي��ة والجوية / الربية 

واألنظمة األمنية.

أنظمة وتقنيات
ويع��رض املعرض منذ فرتة طويل��ة األنظمة الجوية 

)الجوي��ة والربية( القليلة واملتوس��طة االرتفاع، كام 

يعرض املركب��ات الجوية غري املأهول��ة UAVs من 

خالل عروض حية، س��واء داخل الصاالت املغلقة أو 

خارجها.

وتشمل األنظمة الجوية والربية قامئة طويلة من 

املنتجات يف معرض يوروساتوري، حيث يُعرض أكرث 

من 76 منتجاً من املنتجات الجوية-الربية والطائرات 

املروحي��ة واملركب��ات الجوي��ة غري املأهول��ة )التي 

ي��رتاوح حجمها بن راحة اليد واألنظمة املتوس��طة 

االرتفاع القادرة عىل التحليق يف الجو لفرتات طويلة 

 MALE – medium-altitude long-endurance

والطائرات الخفيفة والجوية وأنظمة الدفاع الجوي 

وأجه��زة التش��غيل الخاصة بالطائ��رات املتخصصة 

وأجه��زة األنظم��ة الجوية غري املأهول��ة / املركبات 

الجوي��ة غ��ري املأهول��ة UASs/UAVs ومع��دات 

املظالت وأنظمة النقل الج��وي وأنظمة االتصاالت. 

ويعترب معرض يوروس��اتوري املعرض األهم بالنسبة 

لتلبي��ة  املتخصص��ة  التصني��ع  إىل جمي��ع رشكات 

احتياجات الدوائر املتخصصة مثل الرشطة ومكافحة 

الحرائق واألمن املدين والقوات الربية.

ومن املتوقع أن يلبي معرض يوروساتوري 2014 

احتياجات القطاعن العام والخاص املختلفة يف مجال 

األنظم��ة الربية واألنظمة الج��وي/ الربية واألنظمة 

األمني��ة. ومن املق��رر تنظيم معرض يوروس��اتوري 

2014 يف العاصمة الفرنسية باريس خالل الفرتة من 

16 إىل 20 يونيو عام 2014•

يوروساتوري املعرض 
األهم بالنسبة 

إىل جميع شركات 
التصنيع لتلبية 

احتياجات الدوائر 
املتخصصة مثل 

الشرطة ومكافحة 
احلرائق واألمن املدين 

والقوات الربية معرض يوروساتوري
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نظام الدوريات املتنقل قنوات بصرية إلكرتونية عدة يف آن واحد
Patriot-Okapi توفر نظام الدوريات املتنقل Rosoboronexport 

الي��وم ال يخفى عىل أحد أن الهجرة غري الرشعية تغذي 

الس��وق الس��وداء لالقتصاد، وتث��ري تفاق��م التطورات 

الس��لبية الناتج��ة عن األس��باب العرقي��ة يف املجتمع، 

وتزيد من انتش��ار الجرائم واألوبئة. وال يخفى أيضاً أن 

الهجرة غري الرشعية العابرة حدود دول ش��امل إفريقيا 

إىل االتح��اد األورويب باتت م��ن أكرث املصادر التي تعود 

باألرباح عىل "العمل" اإلجرامي العاملي.

ولق��د أس��همت التط��ورات السياس��ية املتضارب��ة 

والنزاعات املسلحة يف زيادة الهجرة غري الرشعية ومنوها 

مؤخراً. ويساعد امتداد الحدود الكبري يف األرايض الجبلية 

الصحراوية وقلة عدد الس��كان به��ذه املناطق وتخلُّف 

نظام مراقبة الحدود فيها عىل منو الهجرة غري الرشعية.

يف الظ��روف املع��ارصة، تتطلب مكافح��ة اإلرهاب 

الدويل والجرائم العابرة الحدود والتس��لل غري الرشعي 

عرب حدود الدولة اس��تخدام التجهيزات الفنية الجديدة 

ذات الكفاءة العالية لجهات حرس الحدود.

إن اإلج��راءات األمنية التي يج��ب أن تبدأ منها حل 

مش��كلة الهجرة غ��ري الرشعية هي اس��تالم املعلومات 

املوث��وق بها يف الوقت املناس��ب ع��ن املوقف املحيط. 

وميكن حل هذه املش��كلة ليس فقط عند مزاولة أعامل 

حرس الحدود والعمليات وتأمن سالمة األرايض، بل عند 

إنقاذ الناس يف ح��االت الطوارئ ومراقبة حالة قطاعات 

األرض والبحر املمتدة، ووقاية إنش��اءات البنية التحتية 

ومرافقها. واملهمة األكرث استجابة هي االحتفاظ بإمكانية 

املراقب��ة يف الظ��روف املتفاقم��ة باألس��باب الطبيعية 

)أحوال جوية، والليل، وابتعاد وامتداد القطاعات تحت 

الحراسة(. ويش��تد الوضع بشكل ملحوظ جراء األعامل 

املضادة الناتجة عن الوسائل الفنية املعادية.

إن إح��دى الطرق لحل هذه املش��كالت هي تزويد 

الوحدات الفرعية املس��ؤولة عن حرس ح��دود الدولة 

بالوس��ائل الحديث��ة املؤمتت��ة لرص��د األرايض واملرافق 

الواجب حراستها ومراقبتها. وتعود األفضلية الجوهرية 

إىل اس��تعامل الُنظُ��م املتنقل��ة املؤمتتة للرص��د الفني 

املوح��دة يف املجال املعلوم��ايت العام بواس��طة قنوات 

رسيع��ة لنقل البيان��ات. وميكن ذلك من خالل إنش��اء 

النظ��م الحديث��ة التي تغل��ق قطاعات الح��دود ذات 

االمتداد الطويل.

Patriot-Okapi نظام الدوريات املتنقل
تع��رض رشك��ة Rosoboronexport نظ��ام الدوريات 

املتنقل Patriot-Okapi عىل الزبائن من شامل إفريقيا، 

وهو نظام صمم ويصنع يف روس��يا بدفعات متسلسلة، 

ويستخدم بنجاح يف هيئة حرس الحدود للدولة.

 Patriot-Okapi يخصص نظ��ام الدوريات املتنق��ل

للرصد واالكتشاف والتمييز عىل مدار 24 ساعة، وكذلك 

يساعد عىل تحديد بُعد األهداف املتعقبة بدقة. وميكن 

نظ��ام الدوريات املتنقل من كش��ف األهداف عىل بعد 

حتى 15 كم. وعندئذ ميكن متييز اإلنسان دون خطأ عىل 

بعد خمس��ة كيلومرتات، ومتييز الزوارق عىل بعد مثانية 

كيلومرتات، والش��احنة الكبرية الحمول��ة )ناقلة األفراد 

املدرعة( عىل بعد 12 كم.

ويتكون النظام من األجزاء اآلتية:

- منظوم��ة املالحة )البوصلة املغناطيس��ية اإللكرتونية 

.)GPS ومستقبل إشارات املالحة الفضائية

- منظومة االتصال )املحطة الالس��لكية العاملة يف نطاق 

املوجات القصرية جداً وهاتف االتصال الفضايئ(.

- وحدة الرادار املدمجة )محطة الرادار املرتابطة العاملة 

يف نطاق املوجات السنتيمرتية(.

- الوح��دة البرصية اإللكرتونية املدمجة )كامريا حرارية، 

رة املسافة الليزرية(. وكامريا فيديو، ومقدِّ

- منظومة التغذية الكهربائية )طقم البطاريات واملحطة 

الكهربائية(.

ترتبط وح��دة ال��رادار املدمجة والوح��دة البرصية 

اإللكرتونية املدمجة بعضهام ببعض من خالل الغوريثم 

املوح��د للتحك��م يف املعلومات ومعالجتها وتس��جيلها 

وبيانها ونقلها.

يف وضع التحرك يختلف نظام الرصد املتنقل قليالً من 

حي��ث املنظر الخارجي عن املركبات الش��بيهة املصنعة 

بدفع��ات متسلس��لة، وال توجد لديه أّي بوادر كاش��فة 

تُذكَر. ويف وضع القتال يكون النظام عيناً راصدة مخيفة 

بكل االتجاهات.

مبج��رد الوصول إىل منطق��ة الدوريات يق��وم أفراد 

الطاقم بتحويل النظام إىل وضع التش��غيل خالل خمس 

دقائ��ق. وتعتمد التجهي��زات اإللكرتوني��ة عىل العمل 

املس��تمر ملدة 8 ساعات من البطارية. يف الوضع الثابت 

عند التغذية من مصدر التغذية الخارجي )وحدة توليد 

الكهرب��اء عىل محرك بنزين( فإنه قد يش��تغل دون أي 

تحديد من حيث الوقت.

يتم تسجيل املعلومات املستلمة بعد معالجتها ونقلها 

بالتوقيت الفعيل إىل املركز الرئييس لجمع املعلومات أو 

إىل الوحدات الفرعية لحرس الحدود مبارشة، حيث يتم 

اتخاذ القرار باألعامل الالحقة.

تركب منظومات نظام الدوريات املتنقل عىل هيكل 

السيارة الرباعية الدفع )الشاس��يه( من السلسلة أوواز 

"باتريوت" بطاقم متكون م��ن ثالثة أفراد. وتتم صيانة 

نظ��ام الدوريات املتنقل والتحكم فيه من قبل مش��غل 

واحد.

Patriot املركبة
 Patriot هي س��يارة خفيفة مبحورين، ورباعية الدفع، 

وبدنها معدين كلياً، ولها خمس��ة أب��واب. إنها تخصص 

لنقل ركاب وحموالت عىل كل الطرق واألرايض. وميكن 

تشغيل السيارة عند درجة الحرارة للجو املحيط من 10 

تحت الصفر إىل 50 درجة مئوية فوق الصفر يف ظروف 

تكاثر الغبار، ويف مناطق تقع عىل ارتفاع حتى 4000 مرت 

فوق منس��وب البحر. ويركب يف الس��يارة محرك بنزين 

أو دي��زل بالقدرة 128 أو 118 قوة حصان بالتناس��ب. 

و"باتريوت" تجتاز منعطفات الطرق الحادة بس��هولة، 

ZALA الطائرة املسرية بدون طيار
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نظام الدوريات املتنقل قنوات بصرية إلكرتونية عدة يف آن واحد
Patriot-Okapi توفر نظام الدوريات املتنقل Rosoboronexport 

وكذل��ك املرتفعات واملنحدرات حت��ى 31 درجة، وهي 

مستقرة وثابتة عىل الطريق. وتبلغ رسعتها القصوى عىل 

الطريق املعبد 150 كم/ساعة.

ميكن استعامل خرائط األرض الرقمية وأجهزة املالحة 

الفضائي��ة باإلضاف��ة إىل جمل��ة األجه��زة والربمجيات 

والطرق الخاصة ذات الكفاءة العالية ملعالجة املعلومات 

الرادارية واملرئية من خالل مجموعة واس��عة من املهام 

املعلوماتية والتقديرية، وتشغيل نظام الرصد دون ترك 

أفراد الطاقم السيارة.

وتع��رض الرشك��ة Rosoboronexport عىل زبائنها 

النظ��ام Ortikon ال��ذي ق��د يركب أيض��اً عىل هيكل 

)شاسيه( السيارة UAZ Patriot، وهو قد دخل الخدمة 

يف هيئة حرس الحدود لروسيا.

 Patriot-Ortikon يخصص نظام الدوريات املتنقل

مبدى العمل حتى 20 كم لرصد واكتش��اف ومتييز ودقة 

إيجاد املسافة إىل األهداف املتعقبة عىل مدار 24 ساعة. 

ويس��تعمل النظام قنوات برصي��ة إلكرتونية عدة يف آن 

رة  واح��د، وهي: كام��ريا حرارية، وكامريا فيدي��و، ومقدِّ

املس��افة الليزرية، إضافة إىل منط تكبري صورة، ووظيفة 

تسجيل املعلومات املرئية.

بإمكان النظ��ام املتنقل رصد املراكز الثابتة يف النمط 

اآليل. وعندئ��ذ تس��تعمل يف آن واح��د قنات��ان: فيديو 

وحرارية.

وتعود خصوصية كال النظام��ن إىل إمكانية التعامل 

مع الطائرات املسرية دون طيار التي تعرضها أيضاً رشكة 

Rosoboronexport. يف ه��ذه الحالة تنقل املعلومات 

املس��تلمة من الطائرات املس��رية دون طي��ار بالتوقيت 

الفع��يل عىل هيئة ص��ورة م��ن كام��ريات الفيديو إىل 

Patriot- املش��غل، ومن ثم إىل نظام الدوريات املتنقل

.Patriot-Ortikon أو Okapi

ملثل هذه األغراض تس��تخدم الطائرة املس��رية بدون 

طي��ار Orlan-10 التي نجحت يف اجتياز تجارب القبول 

الحكومية، وتس��تعملها عىل نطاق واسع هيئات األمن 

الداخ��يل يف روس��يا. ويف نهاية الس��نة الجارية س��وف 

يتم توريد أك��رث من مائة مثل هذه الطائرات املس��رية 

دون طي��ار للجيش الرويس. واهتامم وزارة الدفاع بهذه 

الطائ��رات أمر واض��ح. وتخصص Orlan-10 لكش��ف 

األه��داف بالتوقيت الفعيل ع��ىل األرض وعرض البحر 

والتصوي��ر الجوي وتصوير فيدي��و ومراقبة وغريها من 

املهام الش��بيهة. إنها تتميز بأفضل األداء اإليرودينامييك 

بن مخططات الطريان املس��تخدمة للطائرات املس��رية 

دون طيار. يتم إطالق النظام من منصة اإلطالق القابلة 

للتفكي��ك والهبوط باملظلة. إن مخطط توزيع املكونات 

بالهي��كل القابل للتفكيك يضم��ن أفضل ما ميكن نقلها، 

بين��ام مُيكن الحج��م اإلض��ايف داخل األج��زاء املتطرفة 

املائلة لجن��اح الطائرة املس��رية دون طي��ار من توزيع 

جملة األجهزة بالوزن الكيل حتى خمس��ة كيلوغرامات، 

مس��تعيناً بلوح��ة التحكم الواحدة. وميك��ن التحكم يف 

أربع طائرات مسرية دون طيار يف آن واحد. وعندئذ قد 

تعمل أي طائرة مس��رية دون طيار بصفة مصدر إعادة 

إرس��ال بالنس��بة إىل الطائ��رات املتبقية. م��دة الطريان 

القصوى للطائرة املس��رية بدون طي��ار Orlan-10 هي 

18 س��اعة، ورسع��ة الطريان هي م��ن 75 إىل 110 كم/

ساعة، ومدى العمل حتى 600 كيلومرت، وارتفاع الطريان 

األقىص هو خمس��ة كيلوم��رتات، بينام نط��اق درجات 

الحرارة هو بن �� 35 و50+ درجة مئوية.

يف ظروف املجال املحدود )إنش��اءات مدن، وجبال، 

وغابة( من األفضل اس��تعامل طائرة مسرية بدون طيار 

م��ن الط��راز ZALA 421-02 كطائ��رة عمودية. وهي 

منص��ة مس��تقلة كلياً غ��ري مكلفة من الجي��ل الجديد 

باإلقالع والهبوط عمودياً.

وتجمع ZALA 421-02 جودة وقابلية التحمل مهام 

كانت األحوال الجوية، ووهي قادرة عىل حمل الحمولة 

املفيدة البالغة برغم قلة أبعادها نس��بياً. ويصل نصف 

قط��ر عملها إىل 50 كم، وتصل رسع��ة الطريان القصوى 

إىل 150 كم/ساعة، ومدة الطريان إىل ست ساعات، بينام 

ارتفاع الطريان األقىص هو أربعة آالف مرت.

الطائرة املسرية بدون طيار مستعدة إلجراء االستطالع 

األريض والبح��ري، واكتش��اف الهدف، وإرس��ال الداللة 

 ZALA عليه، ومزاولة االتصال الالس��ليك. وق��د تؤدي

02-421 وظيفتها أوتوماتيكياً ويتحكم فيها الحاس��وب. 

يف أي وقت ميكن االنتق��ال إىل التحكم اليدوي، وكذلك 

إضاف��ة أو إلغاء أو تعديل نقاط خط الس��ري بواس��طة 

واجهة املستخدم ملحطة التحكم األرضية.

وهك��ذا، ميكن اس��تعامل نُظُ��م الدوري��ات املتنقلة 

بالتع��اون م��ع   Patriot-Ortikonو Patriot-Okapi

ZALA 421- و Orlan-10 الطائرات املسرية دون طيار

02من إنش��اء نظام مضمون لحرس الحدود يس��تجيب 

ألح��دث املتطلب��ات، ويتميز باإلمكانات الواس��عة من 

حيث فاعلية مواجهة التهديدات القامئة واملتوقعة•

Patriot Okapi نظام الدوريات املتنقل

الطائرة املسرية بدون طيار
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الطائرة ستظل صاحلة لالستخدام حتى عام 2030 وما بعده

Atlantique 2 تخططان لتحديث الطائرة Thalesو Dassault Aviation

رحبت رشكتا Dassault Aviation وThales بقرار وزارة 

الدفاع الفرنسية برتس��ية عقد عليهام لتحديث أسطول 

سالح البحرية الفرنسية من طائرات الدوريات البحرية 

Atlantique 2: ATL2. وقد وقع وزير الدفاع الفرنيس، 

جان- إيف لو دريان، العقد يف أثناء حفل مبناسبة مرور 

50 عاماً عىل تأس��يس رشك��ة Thales يف Brest، وذلك 

بحضور لوران كوليت- بيلون )ممثالً لوكالة املش��رتيات 

الدفاعي��ة الفرنس��ية DGA( وإيريك ترابيي��ه )ممثالً 

لرشكة Dassault Aviation(  وجان- برنار ليفي )ممثالً 

 )DCNS �( وباتريك بواس��ييه )ممثالً لThales لرشك��ة

.SIAé( وباتريك دوفور )ممثالً لرشكة

وج��رت مناقش��ة العق��د م��ع وكال��ة املش��رتيات 

الدفاعية الفرنس��ية DGA، وهو العقد الذي نص عىل 

تحديث أنظم��ة املهام الخاصة ب��� 15 طائرة من طراز 

Atlantique 2: ATL2. وكان��ت األه��داف الرئيس��ية 

للربنامج تتلخ��ص يف تطوير ثم دمج أح��دث التقنيات 

م��ع الطائرة م��ن أج��ل تطوير نظ��ام جدي��د للمهام 

التكتيكية وأح��دث األنظمة الثانوي��ة الخاصة بأنظمة 

 Display االستش��عار وأجه��زة )كونس��والت( الع��رض

Consoles. وس��تكون األنظم��ة املدمج��ة من أحدث 

األنظمة يف تاريخ صناعة الطائرات. وتعترب فرنسا الدولة 

الوحيدة، باس��تثناء الواليات املتح��دة، التي تنتج طائرة 

دوريات بحرية  قادرة عىل اس��تخدام أنظمة االستشعار 

املتقدمة )األنظمة البرصية والرادار واألجهزة السمعية( 

ومجموع��ة كبرية من أنظمة التس��لح )مث��ل الصواريخ 

املضادة للسفن والطوربيدات واألسلحة املوجة بالليزر(.

تحسني القدرات
وس��يؤدي برنامج التحديث إىل تحس��ن ق��درة الطائرة 

Atlantique 2: ATL2 ع��ىل التعامل م��ع التهديدات 

الجدي��دة والناش��ئة يف كل األحوال الجوية، س��واء عند 

اس��تخدام الطائرة كقوة ردع اسرتاتيجية أو يف الحروب 

غ��ري املتكافئ��ة التي تش��ارك فيه��ا الغواصات الش��بح 

والطواف��ات العالية الرسع��ة واملركبات الربي��ة... إلخ. 

وس��يتم تجهيز الطائرة بحيث تظل صالحة لالس��تخدام 

حتى عام 2030 وما بعده.

 Thalesو  Dassault Aviation رشكت��ا  وس��تقوم 

)بوصفه��ام املقاولَن( بتنفي��ذ الربنامج باملش��اركة مع 

.SIAé و DCNS رشكتي

وس��تكون رشكة Dassault Aviation مس��ؤولة عن 

 LOTImission تطوير النظام األس��ايس مثل برمجيات

 Dassault كام ستكون رشكة DCNS التي طورتها رشكة

Aviation مس��ؤولة أيض��اً عن دمج األنظم��ة الثانوية 

subsystems وتحويل من��وذج الطائرة Prototype إىل 

طائرة عملياتية متهيداً لبدء االختبارات الجوية.

 Radar/IFF بتطوير نظ��ام Thales وس��تقوم رشكة

الثان��وي وأح��دث نظام ثان��وي رقمي خ��اص بتجهيز 

 Digital Acoustic Processing Subsystem: الصوت

STAN. وسيستفيد جهاز الرادار من التقنيات الحديثة 

التي تعتمد ع��ىل التقنيات التي ت��م تطويرها للطائرة 

Rafale.  وس��يقوم النظ��ام الثان��وي الرقم��ي الخاص 

بتجهي��ز الصوت STAN بتجهيز اإلش��ارات الواردة من 

كل األجهزة الصوتية Sonobuoys الحالية واملستقبلية، 

ورص��د األهداف عىل مدى ذي ت��ردد أكرب بحيث ميكن 

مواجهة أي نوع من التهديدات الجديدة.

 LOTI بتطوي��ر برمجيات DCNS وس��تقوم رشك��ة

التي ستؤمن صورة تكتيكية شاملة بناء عىل املعلومات 

الواردة من أنظمة االستش��عار املختلفة، وإدارة عملية 

نرش الطوربيدات والصواريخ واألسلحة األخرى. وسيتيح 

هذا النظام التعاوين للعديد من أطقم التشغيل إمكانية 

التواصل مع بعضهم بعضاً يف الوقت نفسه.

وس��تكون رشكة SIAé مس��ؤولة ع��ن تطوير أجهزة 

)كونسوالت( العرض التكتيكية، وإدارة عمليات تحديث 

الطائرة.

وسيس��هم الربنامج يف االحتفاظ باملهارات األساس��ية 

الت��ي تحتاجها ال��رشكات الدفاعية يف مج��االت عديدة 

ترتاوح بن الحرب تحت املاء واألجهزة الصوتية الحديثة 

وأجهزة الرادار ألداء أدوار قتالية ومهام املراقبة وتصميم 

ودم��ج األنظمة املتطورة. وس��تؤدي عملي��ات التطوير 

واإلنت��اج إىل إيجاد فرص عمل جدي��دة يف العديد من 

املناطق الفرنس��ية، سواء بالنسبة إىل املقاول الرئييس أو 

.SMEs رشكة

وستس��تند التطورات التي سيتم إدخالها عىل أنظمة 

االستش��عار إىل نتائج الربنامج الدراس��ية املتقدمة التي 

مولتها الحكومة الفرنس��ية  يف مج��ال رصد الغواصات 

 RBE2 وأجه��زة رادار الطائ��رات القتالية مثل ال��رادار

 AESA الفعال الذي يقوم باملس��ح اإللكرتوين لألهداف

•Rafale الذي تم تطويره لخدمة الطائرة

سيؤدي برنامج 
التحديث إىل حتسني 

قدرة الطائرة 
 Atlantique 2:

ATL2 على التعامل 
مع التهديدات 

اجلديدة والناشئة يف 
كل األحوال اجلوية

Atlantique 2 طائرة الدورية البحرية
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متتلك الشركة قدرة فريدة على تطوير الطائرات املقاتلة
شركة Saab..وتاريخ طويل من الشراكة مع األسواق الدولية

عىل مدار س��بعة عق��ود، أعادت رشك��ة Saab تعريف 

الدف��اع وحل��ول األمان الحديث��ة، وكان له��ا الريادة يف 

تصمي��م تقنيات جديدة عىل مس��توى العامل. وكواحدة 

من ال��رشكات القليلة الت��ي لديها الق��درة عىل تطوير 

أنظم��ة طائ��رات كاملة ودمجه��ا، يس��تند تاريخها إىل 

سنوات من الرشاكة مع األسواق الدولية.

 Saab يف عام 1940، شاهد الجيل األول من مهنديس

إقالع طائرة االستطالع- قاذفة القنابل Saab 17. واليوم، 

وبع��د مرور أكرث من 60 عاماً، ال تزال أول طائرة لرشكة 

Saab محتفظة بش��هرتها وتقديرها، وه��ذا مثال واحد 

فقط عىل تصميم الرشكة الهنديس املمتاز واملوثوق به.

وقد تلت الطائرة Saab 17 بعد وقت قصري سلس��لة 

أخ��رى م��ن الطائ��رات العالي��ة التصمي��م واملتقدمة 

 ،Saab تكنولوجي��اً. وم��ع الخربة التي اكتس��بتها رشكت

رشعت يف تطوي��ر الطائرة Gripen. وتعد هذه الطائرة 

املقاتل��ة املبتكرة املتع��ددة األدوار، ميس��ورة التكلفة 

ورقمية بالكام��ل، كام تعد إىل يومنا هذا أكرث الطائرات 

التي أنتجتها رشكة Saab تقدماً عىل اإلطالق. 

حلول لجميع البيئات
ل��دى Saab قدرة فريدة عىل تطوي��ر الطائرات املقاتلة 

واألنظمة الفرعية املعق��دة املتقدمة وإمدادها إىل أكرث 

صناعات الطريان كثافة يف املتطلبات. ويف الوقت نفسه، 

تتص��در الرشكة املقدم��ة يف مجال األبح��اث والتطوير 

للتقنيات الجديدة. ويجعل نطاقها الواس��ع من الكفاءة 

واملعرفة رشيكاً فريداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 

حيث توف��ر أنظمة دفاع وأمان متطورة يف املجال الربي 

والبحري والجوي. 

تراث SAAB التجاري
تم تصنيع أول طائ��رة تجارية لرشكة Saab يف منتصف 

األربعين��ات من القرن العرشي��ن، وهي طائرة مزدوجة 

املح��رك تس��مى Saab 90 Scandia. وبعد ذلك بقليل 

تم إنتاج الطائ��رة Saab 91 Safir، وهي طائرة أحادية 

املحرك للمدربن واملالحة الجوية بصفة عامة. 

ويف أوائ��ل الثامنين��ات من الق��رن العرشين، بدأت 

Saab م��رة أخرى يف تطوير وإنت��اج الطائرات التجارية 

وأطلق��ت الطائ��رة Saab 340 turboprop. وتال ذلك 

إنتاج الطائرة Turboprop Saab 2000 العالية الرسعة 

يف منتصف التسعينات من القرن العرشين.

استكشاف مناطق جديدة
باستخدام معرفتها الشاملة بتكنولوجيا الطريان والقيادة 

والتحك��م ووضع الن��امذج واملحاكاة، يعمل مهندس��و 

أنظمة Saab اآلن عىل توس��يع نطاق عملهم إىل مناطق 

جديدة. وتش��مل هذه املناطق السيارات الجوية اآللية 

واألنظمة التكتيكي��ة وحلول أنظمة الطائرات املتقدمة، 

وذلك لكل من الطائرات العسكرية والتجارية.

تعتم��د األمم عىل املراقبة املوث��وق بها لضامن أمان 

حدودها. ولتحقيق ذل��ك، يعد العثور عىل حلول دامئة 

وميسورة التكلفة رضورياً. ومن أمثلة تلك الحلول نظام 

 Saab 2000 ERIEYE ًاإلن��ذار املبكر املحم��ول ج��وا

AEW&C MPA، والذي ت��م تصميمه بحيث يتضمن 

تكاليف منخفض��ة لدورة الحي��اة، وأدىن متطلبات من 

الطاقة البرشية وإمكانية كبرية للنمو يف املستقبل. سيتم 

عرض هذا الحل يف مع��رض ديب للطريان 2013، الجناح 

.2324

قوة الرشاكة
تش��تهر رشكة SAAB مبامرساتها التقليدية التي تتبناها 

منذ فرتة طويلة من دمج حلول األنظمة املتقدمة إلدارة 

املش��اريع املقعدة والكثرية املتطلبات بش��كل كيل، مبا 

يف ذل��ك تصدير طائ��رات Gripen وتطويره��ا وبيعها، 

ونظ��ام امله��ام التكتيكية ل��� NH90 وبرنامج القذائف 

Meteor. وتواص��ل Saab احتفاظه��ا مبكانته��ا كمورّد 

ورشيك عايل املوثوقية وذلك استناداً إىل نطاق واسع من 

املنتجات والكفاءات والخربات يف التعاون مع الصناعات 

والسلطات املحلية•

 Saab تواصل
احتفاظها مبكانتها 

كموّرد وشريك عايل 
املوثوقية وذلك 
استنادًا إىل نطاق 

واسع من املنتجات 
والكفاءات واخلربات

Saab 2000 ERIEYE AEW&C MPA الطائرات





74

تقارير

|  العدد 502  |  نوفمرب 2013  |

املعرض منصة مهمة لالطالع على أحدث املفاهيم والتكنولوجيا األمنية
"الداخلية": حجز 75 % من مساحة "آيسنار 2014" قبل املوعد بـ 6 أشهر

أعلن��ت وزارة الداخلي��ة  ممثل��ة يف اللجن��ة العليا 

املنظم��ة للمع��رض ال��دويل لألم��ن الوطن��ي ودرء 

املخاطر )آيس��نار أبوظب��ي 2014(، ع��ن حجز 75 

باملائة من املس��احات املخصصة للمعرض، من قبل 

مختلف الرشكات والجه��ات املتخصصة يف مجاالت 

األمن والسالمة والطوارئ، وذلك قبل إطالقه ب�  "6"  

أشهر.

وقال الل��واء الرك��ن الدكتور عبيد الحريي س��امل 

الكتب��ي، نائب القائد العام لرشط��ة أبوظبي، رئيس 

اللجن��ة العليا املنظم��ة لفعاليات معرض )آيس��نار 

أبوظبي 2014(، واملؤمتر ال��دويل للتحديات األمنية 

املصاحب للمعرض "بلغت نس��بة النمو يف عمليات 

حجز املس��احات 35 % مقارنة م��ع ذات الفرتة من 

النس��خة الس��ابقة للمعرض، عىل الرغ��م من زيادة 

مس��احات العرض بنس��بة 40 % مقارن��ًة مع دورة 

.2012

وأضاف: إن اإلقب��ال الكبري من العارضن املحلين 

واإلقليمي��ن والدولين عىل املش��اركة لعرض أحدث 

وآخر االبت��كارات والتقني��ات التكنولوجية الحديثة 

يف مجاالت األمن والس��المة والط��وارىء، يؤكد عىل 

املكان��ة الرائدة التي تحتلها أبوظبي يف مجال تنظيم 

الفعاليات واملع��ارض الدولية الك��ربى، إذ أصبحت 

اإلم��ارة وجهة دامئة للعديد من الرشكات والعارضن 

للمش��اركة يف املعارض التي تحتضنها أبوظبي، ولهذا 

تحرص كربي��ات الرشكات العاملي��ة املتخصصة عىل 

املش��اركة يف املعرض الذي ينظم كل عامن منذ عام 

 .2002

وأضاف: "ميثل "آيس��نار أبوظب��ي 2014"، منصة 

مهمة لالط��الع عىل أحدث املفاهي��م والتكنولوجيا 

املتخصصة يف املج��االت األمنية، وحامية املنش��آت 

واملرافق الحيوية مام يش��كل فرصة مواتية لتشارك 

الخ��ربات والتجارب، الفتاً إىل أن��ه ويف كل دورة من 

دورات املعرض ترتسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات 

املتخصص��ة يف مجاالت األمن والس��المة والطوارئ" 

وهذا ما يؤكده إقبال الرشكات عىل حجز مساحاتهم 

قبل أكرث من خمسة أشهر عىل تنظيم املعرض". 

وقال إن قامئة الرشكات املشاركة يف املعرض تضم 

نخب��ة من أبرز الرشكات املحلية واإلقليمية والعاملية 

املتخصص��ة مبا يف ذل��ك، رشكة ت��وازن، واملجموعة 

الدولي��ة )أي ج��ي ج��ي(، و)أدفان��س  الذهبي��ة 

انتيجريتد سيستمز(، ورشكة مبادلة للتنمية، وهيئة 

تنظيم االتصاالت، ومجموعة اإلمارات لالس��تثامرات 

املتقدم��ة، ومجموع��ة أطلس، فضالً  ع��ن كل من 

رشكات )إم يب 3 أنرتناشونال(، وموتوروال سيليوشنز ، 

ورشكة س��ميثس ديتيكش��ن، ومجموع��ة "ثاليس" 

الرائ��دة عىل الصعيد العاملي يف مج��ال التكنولوجيا 

املتقدم��ة الخاصة مبجاالت الدف��اع واألمن والفضاء 

والنقل، وهاريس كوربوريش��ن، ومورفو )سافران(، 

وكاس��يديان إي آي��ه دي إس، وانرتناش��ونال ارمورد 

جروب، وأمريكان س��اينس اند انجنرينج آيه إس أند 

إي، وإيلكوم انرتناشونال. 

أجنحة متخصصة
وتش��تمل الدورة الجديدة م��ن املعرض عىل أجنحة 

متخصص��ة يف األمن الوطن��ي ودرء املخاطر وجناح 

أمن املعلوم��ات وجناح أمن املراف��ق الحيوية، كام 

تتضم��ن ال��دورة معرض��ن متخصص��ن مصاحبن 

هام معرض مكافحة الحرائق واالس��تجابة للطوارئ 

)الرشق األوس��ط( ومعرض السالمة والصحة املهنية 

)الرشق األوسط(، وسيشهد "آيسنار أبوظبي 2014" 

أيضاً تنظيم مؤمتر رفيع املس��توى هو املؤمتر الدويل 

للتحديات األمنية؛ وذلك بتاريخ 31 مارس 2014.

ويتوقع أن يس��تقطب املعرض مش��اركة أكرث من 

400 جهة عارضة، و15 ألفاً من كبار خرباء وأخصائيي 

األمن والسالمة والطوارئ من مختلف أنحاء الرشق 

األوس��ط، إضاف��ة إىل عرض مجموع��ة متطورة من 

الحلول األمنية املخصصة لحامية املنش��آت؛ ومرافق 

البنية التحتية الحساسة للقطاعات الحكومية وشبه 

الحكومية والخاصة.

جدي��ر بالذكر أن  املعرض ال��دويل لألمن الوطني 

ودرء املخاطر )آيس��نار أبوظبي 2014( تنظمه وزارة 

الداخلية بالتعاون م��ع رشكة "ريد للمعارض" خالل 

الفرتة من األول وحت��ى الثالث من أبريل من العام 

املقبل يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"•

اللواء الركن الدكتور عبيد الحريي سامل الكتبي

تشتمل الدورة 
اجلديدة من 

املعرض على 
أجنحة متخصصة يف 
األمن الوطني ودرء 

اخملاطر وجناح أمن 
املعلومات وجناح 

أمن املرافق احليوية





قائد قوة دفاع نيوزلندا: العالقات النيوزيالندية اإلمــــــــــــاراتية ستلقى مزيدًا من التعزيز والرتسيخ
اإلمارات حتظى بكل االحرتام والتقدير من جميع دول العامل

مثن سعادة الفريق ريتشارد ريس جونز، رئيس قوة الدفاع النيوزيلندية يف حديث 

خاص ملجلة »درع الوطن« العالقة املتميزة التي تربط دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ونيوزيلندا، مؤكداً أن هناك كثرياً من األمور املشرتكة والصالت الوثيقة بني اإلمارات 

ونيوزيلندا، والسيام يف الشؤون العسكرية، كام أكد أن اإلمارات تحظى باحرتام وتقدير 

عظيمني يف جميع أنحاء العامل من خالل ما تقدمه من املساعدات اإلنسانية واإلغاثة 

يف مختلف بقاع العامل. كام أشاد قائد قوة دفاع نيوزيلندا مبعرضيَ »آيدكس« و»ديب 

للطريان« باعتبارهام حدثني عامليني بكل املقاييس، يستحقان الحضور واملشاركة، كام 

أنهام يوفران بيئة ممتازة لتطوير العالقات الدولية بني البلدان باعتبارهام ملتقى 

للعارضني ووفود الدفاع.

حوار:
الرائدالركن/ يوسف جمعة احلداد
تصوير:
عبد الرحمن القبيلي
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اإلمارات حتظى بكل االحرتام والتقدير من جميع دول العامل

وأكد سعادته أهمية وسائل اإلعالم العسكري ملا تؤديه 

م��ن دور مهم يف حياة العس��كريني مبختلف مواقعهم 

ومسؤولياتهم. وفيام ييل نص الحوار:

ما اله��دف من زيارتك��م األخرية لدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة؟

كان هن��اك تع��اون ب��ني ق��وات الدف��اع النيوزيلندية 

والقوات املسلحة اإلماراتية لوقت ليس بالقليل تدعيامً 

لجهود البلدين يف أفغانستان، وقد أسهم ذلك يف إيجاد 

صالت طيبة بني القوات املس��لحة يف البلدين. كام أنه، 

وعىل مدى العامني أو األعوام الثالثة املاضية، كنا نعمل 

برويّة لتحديد املجاالت التي ميكننا إقامة تعاون إيجايب 

فيها، حيث يستطيع أحد الطرفني إضافة مهارات ميكن 

مش��اركة الطرف اآلخر فيها، وذلك لتحسني القدرة عىل 

العمل معاً، وكذلك العمل ضمن تحالف.

 وتُع��ّد هذه الزيارة فرصة أخرى لتوثيق العالقات 

وترس��يخها، وكذلك إلج��راء بعض املناقش��ات حول 

أمور ميكننا أن نتع��اون فيها فيام بيننا. وخالل هذه 

الزيارة زرت "رشكة أبو ظبي لبناء الس��فن"؛ لالطالع 

عىل أعامل الصيان��ة يف البحرية، كام زرت عدداً من 

األماك��ن الخاص��ة بالقوات املس��لحة، وكانت فرصة 

ملشاهدة القوات املسلحة اإلماراتية عن قرب.

كي��ف تنظرون إىل التطور الذي ط��رأ عىل التعاون 

العسكري بني دولة اإلمارات ونيوزيلندا يف السنوات 

األخ��رية؟ وهل هناك خطط لتعزيز هذا التعاون يف 

املرحلة املقبلة؟

ما نزال يف املراحل األوىل من العمل املش��رك، وقد عملنا 

جي��داً يف املايض عىل مس��اعدة بعضنا بعض��اً يف مناطق 

أخ��رى يف العامل، ولكنن��ا اآلن يف بداي��ة التفكري يف آلية 

تعاونن��ا وكيفيته يف هذه املنطقة. وقد قمنا باس��تقصاء 

أويل للطرق التي ميكننا التعاون فيها، وقد أرس��لت فرقاً 

إىل دول��ة اإلمارات لبدء املحادث��ات بصورة مبارشة عىل 

مستوى الوحدات. ويتم اآلن دراسة هذه التوصيات من 

قبل حكومتينا، ونأمل أن يتم يف القريب العاجل التوقيع 

ع��ىل مذكرة تفاهم أو اتفاق بني البلدين تحدد ما ميكننا 

فعله، وسوف يسمح لنا ذلك بتطوير الخيارات املتاحة.

كيف يؤدي التعاون العسكري بني بلدينا إىل تعزيز 

العالقات واملصالح املشرتكة؟

ل��دى كل منا رؤية تجاه الع��امل، كيف ننظر للقضايا يف 

منطق��ة الخليج، وقضايا يف الرشق األوس��ط وكذلك يف 

آس��يا الوس��طى، إضافة لعدم االس��تقرار الذي تشهده 

بعض أجزاء من أفريقيا.

لق��د اكتش��فنا خالل العق��د األخري أن ل��كل منا نظرة 

إس��راتيجية متاثلية بالنظر لبعض األمور، وكالنا يعرف 

برضورة العمل مع اآلخرين من أجل حل مشاكل العامل 

العالق��ة، وهذا يضعنا سياس��ياً يف نفس املس��ار، ومن 

خالل عملنا معاً، أو بقوات قادرة عىل العمل معاً يتيح 

لنا هذا أن نتقدم خطوات لنتمكن من القيام باملساعدة 

يف نطاق عملنا معاً.

ت��ؤدي دول��ة اإلم��ارات دوراً محوري��اً يف تقدي��م 

املس��اعدات اإلنس��انية عىل املس��توى العاملي، ما 

تقييمكم لهذا الدور؟ 

تحظى املس��اعي الت��ي بذلتها دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة يف دول أخرى، والس��يام يف أفغانستان وغريها، 

باح��رام وتقدير عظيمني يف جمي��ع أنحاء العامل. وهذا 

هو أحد األس��باب الت��ي وّحدت الرؤى ب��ني اإلمارات 

ونيوزيلن��دا حي��ال مس��ؤولياتنا. فكام أنك��م تقومون 

بتقديم كثري من املساعدات، وتبعثون بفرق اإلغاثة، أو 

ترك��زون عىل العمل عىل حل بعض القضايا االجتامعية 

يف األماك��ن التي تذهبون إليها، فكذلك األمر بالنس��بة 

الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي مع الفريق ريتشارد ريس
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إىل نيوزيلندا. ونحن بالتأكي��د ننظر إىل دولة اإلمارات 

العربية املتح��دة نظرة تقدير وإكبار مل��ا تقوم به من 

مساٍع طيبة؛ فالقوات املسلحة ليست هناك ليك تقاتل، 

بل لحل القضايا وتقديم العون الذي ميكنها تقدميه.

تُعدُّ دولة اإلمارات العربية املتحدة العباً أساسياً يف 

مجال املعارض الدولية، فقبل ش��هور قليلة نظمت 

الدول��ة معرض "آيدك��س 2013"، وبعد أيام قليلة 

ستقيم الدولة "معرض ديب للطريان"، كيف تقّيمون 

ه��ذه املع��ارض، وما ال��ذي مييزها ع��ن غريها من 

املعارض العاملية؟ وما هو حجم مشاركتكم فيها؟  

أرس��لت نيوزيلندا أش��خاصاً إىل "آيدك��س" و"معرض 

ديب للط��ريان" لبعض الوقت، ك��ام حرض رئيس القوات 

الجوية النيوزيلندية مؤخراً عرض الطريان لهذا العام يف 

"آيدكس 2013". ويُعد هذا مثاالً جيداً عىل تعزيز دور 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة كأحد رواد القدرات أو 

الصناعة أو التجارة يف العامل.

 إن الق��درة ع��ىل اس��تضافة واجت��ذاب الالعب��ني 

الصناعي��ني، الذي��ن يعرف��ون أن الفعالي��ات جدي��رة 

باملش��اركة، يدل عىل االحرام ال��ذي يحظى به بلدكم 

أيض��اً؛ فأنتم متتلك��ون مقدرة متمي��زة يف تنظيم مثل 

ه��ذه املع��ارض الدولية. ول��و مل ينظر إليه��ا عىل أنها 

مع��ارض مميزة، مل��ا أقبلَت تل��ك ال��رشكات التجارية 

العاملية وش��اركت فيها. وإن حض��ور هذا العدد الكبري 

م��ن ال��رشكات العاملي��ة يَُع��دُّ داللة كربى ع��ىل ذلك. 

إضافة إىل ذل��ك كله متثل هذه املع��ارض بيئة ممتازة 

لتطوي��ر العالقات الدولية بني البلدان باعتبارها ملتقى 

للعارضني ووفود الدفاع.

ه��ل مثة أي نوع م��ن التعاون ب��ني رشكات الدفاع 

الوطني��ة يف كال الدولتني، وإن كان األمر كذلك، فام 

النتائج املتوقعة لهذا التعاون؟

اإلمارات متتلك 
القدرة املتميزة 

يف تنظيم أرقى 
املعارض الدولية

تعتمد صناع��ات الدفاع لدى الدولت��ني يف الواقع عىل 

 Babcock التعاون بني الالعب��ني الدوليني، مثل بابكوك

وبريتي��ش إيروس��بيس British Aerospace ولوكهيد 

مارتن  Lockheed Martin، وبالتايل فالدولتان تعّودتا 

العمل مع تلك املؤسس��ات الكربى من أجل مس��اندة 

قواتهام، س��واء يف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة أو 

نيوزيلندا. ويتم جانب كبري من املشاركة فيام بيننا من 

خ��الل تلك الرشكات الكربى التي تعمل فيها فرقنا معاً. 

وهناك بع��ض الحاالت املبارشة الت��ي كان فيها تعاون 

صناعي في��ام بيننا؛ فاملح��ركات النفاث��ة النيوزيلندية 

تُس��تخدم لتزويد بعض س��فن الج��امرك لديكم، وهو 

مثال عىل مجال قي��ام الصناعات النيوزيلندية الصغرية 

التي تصّنع منتجات صغرية مخصوصة مبشاركة مؤسسة 

كربى لتقديم الدعم.

كي��ف ميكن لدولة اإلمارات أن تتعاون مع نيوزيلندا يف 

تكريس األمن والسلم عىل املستويني اإلقليمي والدويل؟

ع��ىل الصعيد ال��دويل، أرى أنه من املهم بالنس��بة إىل 

الدول التي يتعني عليها العمل معاً، أال تحل املش��كالت 

مبفرده��ا، بل أن تثق بالقوات املس��لحة ل��دى الدولة 

األخرى بحيث تعرف كيف تعمل الدولة األخرى، وتثق 

بامله��ارات الت��ي متلكها، وتفهم الطريق��ة التي يتم بها 

استغالل تلك املهارات. وهذا يسمح لنا بالدخول يف أي 

بيئ��ة، س��واء يف الخليج أو يف أي منطق��ة أخرى ضمن 

عملية نرش االستقرار، سواء يف إفريقيا أو آسيا الوسطى 

أو أج��زاء أخرى من الرشق األوس��ط. كام أنه من املهم 

أن تش��عر الدول بأن بإمكانها املساهمة بعمٍل ما أيضاً، 

وأن مس��اهامتها تلقى التقدير. ومثة أمر تحس��ن دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة تحقيقه؛ وه��و أنها تحافظ 

ع��ىل مس��تويات عالية جداً يف معاي��ري التدريب، ومام 

له صلة يف صميم هذا املوض��وع "الكلية الجوية" التي 

تطبق املعايري التي ترقى إىل مس��تويات قدرات منظمة 

حلف ش��امل األطل��ي )الناتو(. وه��ي مثال جيد عىل 

املجال الذي ق��د تكون فيه لدولنا مس��اهامت صغرية 

فحسب، ولكنها مع ذلك تبدو مناسبة وتؤدي عملياتها 

عىل أرق��ى املس��تويات، وتعمل م��ع دول أخرى مثل 

فرنس��ا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، 

وتلقى تقديراً حقيقياً ملا تستطيع القيام به. قد ال تكون 

مس��اهامتنا كبرية، ولكنها تبقى جيدة جداً، وأنا أعتقد 

أن الس��معة الطيبة لهذه املنج��زات جديرة بأن تكون 

موضع فخ��ر واعتزاز لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ولنيوزيلندا عىل حد سواء. 

أنش��أت دولة اإلمارات العربية املتحدة حديثاً كلية 

الدف��اع الوطني، فإىل أي حد ميكن أن يس��اعد هذا 

عىل تحقيق األمن واالستقرار الوطني؟ وهل مثة أي 

إمكانية للتعاون بني بلدينا بشأن الكلية؟

عبدالله بن زايد يوقع إتفاقية مع وزير خارجية نيوزيلندا
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هو أن الرشق األوسط يكتسب أهمية كربى لنيوزيلندا، 

فنح��ن لنا تاريخ يف املجيء إىل هنا ومس��اعدة دول يف 

املنطقة، وأنا عىل ثقة بأن ذلك سوف يستمر.

ه��ل تعتربون حرب املعلومات متث��ل تحدياً إضافياً 

للقوات املسلحة بصورة عامة؟

أج��ل، بعض عامة الناس يتوقع��ون أن يعرفوا كثرياً من 

األمور ع��اّم تفعله الق��وات العس��كرية؛ ألن ذلك من 

املمكن��ات يف رأيهم، غ��ري أن هؤالء يجب أن يعلموا أن 

كثرياً مام تفعله املؤسس��ة العس��كرية ينبغي أن يظل 

رساً تحتفظ به املؤسس��ة لنفسها. إننا ال نريد أن يعرف 

أف��راد قد نحاربهم يف املس��تقبل – مث��ل املتمردين أو 

اإلرهابيني– ش��يئاً عن تكتيكاتن��ا. هناك رصاع دامئاً بني 

وسائل اإلعالم التي تريد أن تعرف املزيد وعامة الجمهور 

الذي��ن يرغب��ون يف معرفة املزيد أيض��اً من جهة، وبني 

الفريق ريتشارد ريس مع رئيس تحرير درع الوطن

الفريق ريتشارد ريس جونز

• ول��د الفريق ريتش��ارد جون��ز يف تي��امرو بنيوزيلندا 
بتاريخ 2 مايو 1960، درس يف كلية وانجانوي لألوالد.

• انخ��رط الفري��ق جون��ز يف الجي��ش النيوزيلندي يف 
ديس��مرب 1978 والتح��ق بالكلية امللكية العس��كرية يف 

دنرتون باسرتاليا من 1979 حتى 1982. 
• تخرج يف فيلق املدرعة امللكية النيوزيلندية برتبة نقيب 

يف ديسمرب 1982 مع شهادة بكالوريوس يف اآلداب. 
• ألتح��ق بكلي��ة األركان يف فورت لفل��وورث بالواليات 
املتح��دة األمريكي��ة، وبالكلي��ة العليا للدف��اع يف كلية 

الدفاع األسرتالية.
• حاصل عىل درجة املاجس��تري يف اآلداب يف الدراس��ات 
االسرتاتيجية من جامعة التروب يف ملبورن، وعىل درجة 

الدبلوم يف العقود اآلجلة النوعية.
• يف الع��ام 1987 - 1988 كان امل��درس النيوزيلن��دي يف 
أكادميية قوة الدفاع األس��رتالية، وم��ن 1992 حتى 1995 

عمل مدرساً يف املدرسة النيوزيلندية التكتيكية. 
• عمل مدرس��اً رئيس��ياً يف مدرس��ة املدرعات، وتسليَم 
الدفاعي��ة  الدراس��ات  مرك��ز  يف  واإلدارة  التوجي��ه 

واإلسرتاتيجية التابعة لكلية الدفاع األسرتالية.
• تس��ليَم الفريق جونز مهامت عملية يف الرشق األوسط 
مع منظمة األمم املتحدة ملراقبة الهدنة، بصفة مراقب، 
ثم ش��غل منصب ضابط العمليات م��ع فريق املراقبني 

يف لبنان.
• ش��غل منصب القائد يف عدة مس��تويات رفيعة، وكان 
هو الضابط القائ��د لفوج املدرعات النيوزيلندي، وعىل 
مس��توى التكوين، كان قائ��د املجموع��ة الثالثة للقوة 
الربية يف الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وش��غل منصب 
قائ��د العنارص الربي��ة يف مقر القي��ادة الرئييس للقوات 

املشرتكة النيوزيلندية. 
• ش��غل منصب قائد العن��ارص الربية يف مق��ر القيادة 
الرئييس للقوات املش��رتكة النيوزيلندي��ة، ثم يف أكتوبر 
2007 أصب��ح الفري��ق جون��ز قائ��د القوات املش��رتكة 
النيوزيلندي��ة مع ترقيته إىل رتبة ل��واء تم تعيينه قائداً 
للجيش يف 1 مايو 2009. ثم عني بتاريخ 25 يناير 2011 

يف منصبه الحايل قائداً لقوة الدفاع نيوزيلندا.
• الفريق جونز متزوج من الس��يدة ديبي ولديهام ثالثة 
أطفال. وم��ن هواياته قراءة التاري��خ، األلعاب الحربية 

والرماية.

تُعّد األس��س واملعايري التي يتم وفقها دخول األشخاص 

إىل أّي كلية دف��اع وطني يف أي دولة من األمور املهمة 

يف تعليم ضباط الرتب العليا؛ ألن هذه األس��س تسهم 

بعد ذلك يف بناء الثقة والتفاهم بني هؤالء األش��خاص، 

كام تتم إش��اعة االس��تقرار من خالل التفاهم، وكذلك 

بإقام��ة مجموعات متناظرة من ش��بكات االتصال التي 

تتيح الفرصة للعسكريني، وخاصة يف املنطقة، بالتحدث 

إىل بعضه��م بعضاً، والتعرف عىل محدثيهم، فقد يكون 

هذا الش��خص ضابطاً رفيع املستوى أو شخصية رئيسية 

من صن��اع السياس��ات يف تل��ك الدولة. فف��ي أوقات 

التوت��رات الش��ديدة عندما تغدو األم��ور غري واضحة، 

تصبح القدرة عىل التحدث إىل شخص يعرفونه يف دولة 

أخرى أمراً يف غاية األهمية. وإىل جانب ما يتم تدريسه 

يف الكليات، مثة أمر مهم، هو أنك تجمع بني أش��خاص 

ع��ىل هيئة مجموعة يبحثون قضايا تحظى بالفهم عىل 

الصعيد العاملي، وكذلك تجمع وكاالت وجهات مختلفة 

أيضاً، ق��د تتمثل يف قوات الدف��اع أو يف جهاز الرشطة 

أو يف جه��ات أخرى، حيث ميكنه��م الحديث مثالً عن 

وجهة نظر الرشطة، أو قوات الدفاع، أو عن رؤية دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة حول وضع م��ن األوضاع، 

وهذه من املواقف التي تعزز األمن من خالل التفاهم 

وبناء شبكات التواصل.

ه��ل ترى أن بلدكم يعتزم القيام بدور عس��كري يف 

الرشق األوسط مستقبالً؟

كانت نيوزيلندا تقوم بدور عس��كري يف منطقة الرشق 

األوس��ط عىل م��دى األعوام املئ��ة املاضي��ة. فالرشق 

األوس��ط مهم بالنس��بة إىل نيوزيلندا من أجل تجارتنا. 

فق��د كنا هنا يف الحربني العامليتني األوىل والثانية، وبعد 

ذل��ك يف القضية الفلس��طينية. وليس ذل��ك ألننا نحل 

املش��كالت أو أننا نعرف الحلول، ب��ل ألن األمر يتعلق 

باملس��اهامت الصغرية لألمم. وكل ال��ذي ميكنني قوله 

كثري مما تفعله 
املؤسسة 
العسكرية 

ينبغي أن يظل 
سرًا حتتفظ 

به املؤسسة 
لنفسها
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إن من دواعي 
االعتزاز والفخر 
لنيوزيلندا أنها 

قادرة على اجتذاب 
طلبة من جميع 

أنحاء العامل

املؤسس��ة العس��كرية التي تحتاج إىل حامية رسيتها أو 

أمنها من جهة أخرى؛ ألن هذه أمور تتعلق بالعمليات. 

وهناك مزيد من التدقيق والتمحيص من جانب وسائل 

اإلعالم حول موقع املؤسس��ة العس��كرية من السياسة 

أيضاً، ومن ش��أنها أن تصنع مالمح ومؤرشات للش��عب 

ليك يحتج حول ما تفعله املؤسس��ة العسكرية. وسوف 

أس��تعري مثاالً م��ن نيوزيلندا، حيث كنا يف أفغانس��تان 

وكنا نصنع أم��وراً طيبة هناك. وكان لدينا فريق إلعادة 

إعامر األرياف، وكنا ندرب وحدة ملكافحة اإلرهاب عىل 

تعلُّم نرش حكم القانون وإشاعته، وكيف يكونون رجال 

رشطة وليس جنوداً يف تنفيذ عمليات، وكيف يبتعدون 

عن إس��اءة معاملة األرسى. ولذلك فإننا كنا نفعل أموراً 

جيدة، وكنا واثقني بذلك، ولكننا مل نس��تطع أن نتحدث 

عن تفاصيل تكتيكاتنا. ولكن باعتبار أنه كان مثة شعور 

بأننا مل نكن نش��ارك عامة الش��عب يف املعلومات، فقد 

ق��ال عدد من  األش��خاص يف قطاع اإلع��الم لدينا: "إنه 

م��ن الواضح أننا نخفي ش��يئاً، وال بد م��ن أننا نرتكب 

أش��ياء خاطئة". وقد س��بب هذا مشكالت أخالقية بني 

جنودنا الذين كانوا يقومون بأمور طيبة، ومع ذلك فلم 

يكونوا يلقون الدعم. وق��د جعل ذلك بعض الجامهري 

تبدي مالحظات وتعليقات، وأدى هذا األمر إىل صدور 

تعليقات سياس��ية من أح��زاب املعارضة حول ما نقوم 

بعمله. أود أن أقول إنها تصورات أكرث مام هي حقائق، 

فاملؤسس��ة العس��كرية س��تبقى تقوم بأش��ياء، ولكنها 

بحاج��ة إىل أن تق��وم بها بتؤدة؛ ألنه ق��د تكون هناك 

معارضة من جانب السياسيني بسبب إسقاطات وسائل 

اإلعالم، وقد تكون هن��اك بعض القضايا الحقيقية؛ ألن 

املؤسسة العسكرية ال تستطيع الرد دامئاً بالرصاحة التي 

ترغب فيها وس��ائل اإلعالم، أو ال تس��تطيع اإلجابة عن 

التساؤالت. وهناك قضايا ال بد من تجنبها. وال أظن أن 

هناك أي مؤسس��ة عسكرية قد حلت هذه اإلشكالية؛ 

ألننا ال نزال نريد أن نحافظ عىل الرسية واألمن، بينام 

ترغب وسائل اإلعالم يف الحصول عىل قصص لها.

يف اعتقادن��ا أن هناك طلبة من جميع أنحاء العامل 

يدرس��ون يف بلدكم، ف��إىل أي درجة يس��تفيدون، 

وه��ل من املرج��ح أن يواجه الطلبة العس��كريون 

الوافدون أّي صعوبات هناك؟

إن م��ن دواعي االعتزاز والفخ��ر لنيوزيلندا أنها قادرة 

عىل اجتذاب طلبة م��ن جميع أنحاء العامل. فقد أقبل 

الط��الب م��ن منطقة الرشق األوس��ط عىل الدراس��ة 

والتعلم يف نيوزيلندا منذ أمد بعيد، مبا يف ذلك الطلبة 

العس��كريون، يف جامعاتن��ا للحص��ول ع��ىل درجات 

أكادميية مدنية، باإلضاف��ة إىل دعوتهم للدوام يف كلية 

األركان لدين��ا. ول��ذا ف��إن نيوزيلندا ت��ود بالفعل أن 

تعتق��د أن بإمكانها إيجاد البيئة التي يس��تطيع الناس 

م��ن دول أو ثقاف��ات أخرى القدوم واإلحس��اس فيها 

بالقب��ول واالحرام لثقافاتهم، ولكنه��ا تقوم يف الوقت 

نفسه بإيجاد البيئة التي يشعرون فيها بأنهم يحملون 

رؤى مختلفة أيضاً. ولو أن النيوزيلنديني وحدهم كانوا 

يدرس��ون لكانت هناك رؤية واحدة، ولكن مبا أنه قد 

يكون لدينا طالب صينيون أو من أمريكا الش��املية أو 

الرشق األوس��ط أو هنود أو أوروبيون، فإن معنى ذلك 

أن لديهم رؤية أوس��ع كث��رياً. ويف رأيي أن الدول التي 

يوجد لديها عدد كبري من الطلبة األجانب، والسيام من 

خارج املنطقة، تكسب العديد من املنافع. ومن املؤكد 

أن أي عس��كري إمارايت يدرس يف نيوزيلندا سيجد أنه 

عىل الرغم من أن حجم الدراس��ة قد يكون صغرياً فإن 

جانباً كبرياً من الدراس��ة والدارس��ني سيكون من دول 

أخرى، كام يدور جزء كبري من النقاش حول تلك الرؤى 

واملناظري املختلفة. إن مبدأ التعليم الهادف إىل اكتساب 

رؤية واس��عة بقدر اإلمكان ال يتعل��ق مبوافقة الجميع 

أو اتفاقهم، بل بال��رؤى املختلفة وتفّهم الجميع وجود 

هذه الرؤى املختلفة. أعتقد أن هذه بيئة تعلم إيجابية 

ألي ش��خص ق��ادم إىل بلد آخ��ر، وأرى أن هذا أمر قد 

أحسنت نيوزيلندا فيه صنعاً.

برأيك، ما مدى أهمية اإلعالم العسكري بالنسبة إىل 

القوات املسلحة يف مختلف دول العامل؟

ك��ام هو األم��ر لديكم يف دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة، توجد لدى نيوزيلندا خلية دفاع إعالمية قوية 

نشيطة متاماً، ولديها دور مهم تؤديه؛ فهي تقدم النصح، 

أو توفر منرباً نعلن من خالله رس��ائلنا لش��عبنا، وهذا 

أمر مهم؛ ألننا نريد أن يكون أفراد القوات العس��كرية 

الربي��ة والبحرية والجوية عىل وعي مبا يحدث يف البيئة 

الدفاعية، مقارنة بالصورة التي تنرشها وس��ائل اإلعالم 

التجارية.

 ولذلك مب��ا أن جنودنا وبحارتنا وطيارينا موجودون 

يف املجتم��ع وضمن جامعاتهم ويتم نرش أش��ياء عنهم 

من خالل شاش��ات التلفاز، فإن جامهري شعبنا ميكنهم 

القول: "حس��ناً، لي��س ذلك صحيحاً متام��اً، وهذه هي 

القصة الصحيحة وراء ذلك". وهذا يعني أنهم يصبحون 

الوس��يلة الحقيقية لنقل الرس��الة إىل املجتمع، كام أن 

جامهرينا تحسن الفهم، فهم سيتحدثون يف الغالب عن 

قضايا عس��كرية أو تقنية محددة. كام يعني ذلك أيضاً 

أن هن��اك مجموعة تتمتع بق��در أكرب من الفهم للبيئة 

اإلعالمية التجارية، ما يجعلهم يس��تطيعون تفس��ري ما 

نقول، ويقدمون النصح واملش��ورة بشأن أفضل الطرق 

لنرش تلك الرس��الة. هناك توازن، وبالتايل فإن وس��ائل 

اإلعالم العسكرية تعترب رضورية ملا نفعله•

رئيس قوة الدفاع النيوزيلندية يتصفح مجلة درع الوطن
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الدبلوماسية العامة

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

تعني الدبلوماس��ية العامة س��عي الدول للتأثري عىل ال��رأي العام يف الخارج من خالل إس��تثامرها للقوة الناعمة 

التي متتلكها، ورغم أن الدبلوماس��ية هي مامرس��ة قدمية جداً إال أن مامرسة الدبلوماسية العامة كجزء من عمل 

الحكومة بدأ بالربوز الواضح مؤخراً مع الحرب األمريكية عىل اإلرهاب الدويل، أس��اس الدبلوماس��ية العامة هي 

كس��ب عقول وقلوب الناس باإلقناع وليس بالقوة، فالدبلوماس��ية العامة تتجاوز طريقة الدبلوماس��ية التقليدية 

الت��ي تعتمد عىل العالق��ة بني حكومات الدول إىل العالقة مع املنظامت الدولي��ة الغري حكومية، ومراكز البحوث 

والدراسات، والشباب، ورجال األعامل، وأولئك املؤثرين يف الرأي العام، والشعوب عامة.

وتعترب الدول الكربى من أهم الدول التي تويل الدبلوماسية العامة اهتامماً كبرياً، فربيطانيا مثالً تأيت يف مقدمة 

الدول التي تس��عى للتأثري من أجل كس��ب عقول وقلوب ش��عوب الدول األخرى، ولعل أهم أداتني تستخدمهام 

بريطانيا يف هذا املجال هام املجلس الربيطاين والبي يب يس الخدمة العاملية، فاملجلس الربيطاين يهتم بنرش التعليم 

والثقافة الربيطانية عاملياً من خالل مكاتب متوفرة له حول العامل؛ وأما البي يب يس فهي تقدم األخبار والتحليالت 

السياسية بسبعة وعرشين لغة، وكالهام يتلقى الدعم من الحكومة الربيطانية.

أم��ا ع��ن الواليات املتح��دة فهناك منصب نائب الوزير للدبلوماس��ية العامة والش��ؤون العام��ة يف الخارجية 

األمريكي��ة، الذي يتوىل مهمة تحقيق مصلحة الواليات املتحدة األمريكي��ة وتعزيز أمنها من خالل تقوية العالقة 

مع ش��عوب العامل، باإلضافة إىل ذلك هناك الوسيلة اإلعالمية صوت أمريكا التي تصل إىل نحو 123 مليون إنسان 

يف الع��امل عرب األخبار، واملعلوم��ات، والربامج الثقافية من خالل اإلنرتنت ووس��ائل التواصل اإلجتامعي، والراديو، 

والتلفزيون.

الدبلوماسية العامة مهمة ليست بسهلة فهي معقدة ومكلفة أيضاً، لذلك نجد أن الدول الغنية هي التي توليها 

األهمية الكربى، ولكن مع هذا نجد أن الدول الصاعدة مثل الصني والهند وروسيا وأيضاً كندا وأسرتاليا قد دخلت 

هذا املجال رغبة يف حامية مصالحها، فالصني أرادت أن تحس��ن من صورتها السيام بعد أحداث ميدان تيانامنن يف 

عام 1989 والذي عكس الصورة املتش��ددة للصني يف الخارج، لذلك بدأت يف خوض معرتك الدبلوماس��ية العامة، 

حيث أن لدى الصني اليوم ما يزيد عن ثالمثائة معهد كونفوشيوس حول العامل لتعليم اللغة والثقافة الصينية، وهو 

شبيه باملامرسة الربيطانية عرب املجلس الربيطاين.

مثل هذه املامرس��ة توضح بجالء أن الدبلوماس��ية مل تعد كام كانت مجرد عالقات بني حكومات دول بل أنها 

إمتدت بش��كل واضح لتش��مل مجاالت أوس��ع من ذلك، ولعل الدول تختلف يف قدرتها عىل لعب الدبلوماس��ية 

العامة، فهناك دول تستخدم املساعدات اإلنسانية لتحقيق أغراض سياسية، وهناك دول لديها محطات تلفزيونية 

وإذاعي��ة بلغات عاملي��ة مختلفة تصل من خاللها إىل ش��عوب دول مختلفة، وهناك من يس��تخدم قوته الثقافية 

والعلمي��ة للوصول إىل عقول وقلوب ش��عوب العامل الخارجي، فكل ذلك يعترب دبلوماس��ية عامة ولكن بدرجات 

متفاوته حسب قوة الدولة وغناها.

ولكن علينا التمييز بني الدبلوماسية العامة التي تحاول التأثري من خالل عرض موضوعي للحقائق وبني الدعاية 

الت��ي تحاول التأثري عىل رأي اآلخرين من خالل العرض الغري موضوعي، وهناك الكثري من الوس��ائل املدعومة من 

حكومات بعض الدول التي تعمل عىل الرتويج الدعايئ لسياس��اتها ومواقفها بش��كل غري موضوعي، عىل كل حال 

فإن الوسيلتني � الدبلوماسية العامة والدعاية � هام وسيلتان متبعتان يف عامل اليوم وكلهام يؤدي الغرض املطلوب 

منه يف خدمة مصالح الدول التي تتبنى مثل هذا الخط•
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األمن الوطني..املفهوم واألبعاد واملرتكزات
أمن اجملتمع والدولة هو أساس أمن املواطن

بقدر ما تنطوي التطورات املعارصة يف القرن الحادي والعرشين عىل فرص اقتصادية وسياسية 

وعلمية وتكنولوجية واعدة، فإنها تشتمل أيضاً عىل عوامل تهديد عدة لألمن القومي للدول كافة، 

بل قد يكون من باب املفارقة أنه كلام ازداد تقدم الدول وتطورها تنموياً يف املجاالت كافة ازدادت 

بالتبعية املهددات والتحديات األمنية.

إعداد: التحرير
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األمن الوطني..املفهوم واألبعاد واملرتكزات
أمن اجملتمع والدولة هو أساس أمن املواطن

ويف ه��ذا اإلط��ار، تواجه الدوائر واألوس��اط السياس��ية 

الرس��مية املس��ؤولة ع��ن حامية مصال��ح الدول��ة بيئة 

اس��راتيجية ش��ديدة التعقيد والخط��ورة، وأكرث غموضاً 

وتبايناً عن الظروف السابقة. 

 ويف ه��ذا الع��دد، تس��عى »درع الوط��ن« إىل فت��ح 

مل��ف األمن الوطني للتعرف عىل ه��ذا املفهوم وأبعاده 

ومرتكزاته والعوامل املؤثرة فيه، والتطورات التي طرأت 

عىل هذا املوضوع الحيوي يف ظل التحوالت التكنولوجية 

املتسارعة التي تركت بصامتها عىل مختلف املجاالت، مبا 

يف ذلك األمن الوطني للدول كافة.

لق��د أكد الفريق س��مو الش��يخ س��يف ب��ن زايد آل 

نهيان نائب رئي��س مجلس الوزراء وزي��ر الداخلية »أن 

اللحم��ة الفريدة القامئة بني الش��عب اإلم��ارايت وقيادته 

الحكيم��ة تعد الركيزة الكربى لكل ما نلمس��ه يف واقعنا 

اليوم م��ن تقدم ورفاه وأمن واس��تقرار عز نظريه«. جاء 

ذلك يف محارضة ألقاها س��موه يف نهاية س��بتمرب املايض 

ح��ول األمن الوطن��ي يف كلية الدف��اع الوطني بأبوظبي. 

وأشار س��موه إىل أن مس��ؤولية األمن وتحققه عىل نحو 

ش��امل ودائم يف ربوع الوطن ال تقترص عىل املؤسس��ات 

العس��كرية والرشطية ح��رصاً، بل إن جمي��ع القطاعات 

املدني��ة والخاص��ة معنية به��ذا األمر، الفت��اً إىل أهمية 

التنس��يق الدائ��م والفع��ال بني مختلف تل��ك املكونات 

لتحقيق املنجز العام. وأعرب س��موه عن ثقته بأن هذه 

الكلي��ة )كلية الدف��اع الوطني(، والتي يرأس مجلس��ها  

األعىل الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

س��تصبح حتامً رافداً جديداً من روافد االس��تقرار واألمن 

والرخ��اء التي تش��هدها البالد بفضل القي��ادة الحكيمة 

لحرضة صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة، القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، حفظه 

الله، إىل جانب أخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب، رعاه الله. وقال س��موه: »يرسين أن أرى اليوم 

إحدى الثمرات التي غرستها أيادي القائد يف أرض الوطن 

من خ��الل رؤيتي له��ذا الرصح األكادمي��ي املتميز وهو 

يشع نش��اطاً لتقديم املهارة واملعرفة الحديثة لنخبة من 

أبناء الوطن ومن شتى القطاعات والجهات، فيعمل عىل 

تأهيلهم وصقلهم ليكونوا يف طليعة صفوف حامة الوطن 

القادرين عىل تحدي��د تحديات األمن الوطني وتقييمها، 

والغيوري��ن عىل عزته ومج��ده، والس��اهرين عىل أمنه 

ورخاء ش��عبه، واملدافعني عن طهارة أرضه وإرشاقة رايته 

زاهية يف س��امئه وبحره«. وقدم س��موه مدخالً تاريخياً 

تعرف دائرة معارف 
العلوم االجتماعية 

"األمن الوطني" 
بأنه "مقدرة الدولة 
على حماية قيمها 

الداخلية من 
التهديدات اخلارجية"
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استقىص فيه أبرز التطورات واملراحل التي مر بها مفهوم 

األمن الوطني متوقفاً بالدراسة والتحليل عند أهم اآلراء 

الت��ي قالها الخرباء واملختصون به��ذا املفهوم، كام تطرق 

إىل األحداث العاملية الكربى التي أثرت وتأثرت به س��لبياً 

وإيجابياً. وتناول س��موه جملة من املحاور واملوضوعات 

املتعلقة مبفهوم األمن الوطني كأهميته وركائزه وأبعاده 

االس��راتيجية، ومدى اإلدراك املجتمعي لطبيعته، وسبل 

تعزيز قيم ال��والء واالنتامء إىل الوط��ن، واملحافظة عىل 

منجزاته ومكتس��باته ومصالحه العليا، وذلك عرب استقراء 

سموه لعمومية املش��هد املحيل وأبرز التحديات واآلمال 

التي تش��غل القامئني عىل هذا الشأن، مبا يضمن لشعب 

اإلمارات مس��تقبالً زاهراً، ينعمون فيه مبزيد من التقدم 

والرفاه. وقد س��لطت هذه املح��ارضة املهمة الضوء عىل 

العديد م��ن القضايا ذات الصلة باألمن الوطني بش��كل 

عام، واألمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 

وجه التحديد.

ويف ه��ذا امللف نناق��ش هذا املوض��وع الحيوي من 

مختلف جوانبه وأبعاده ومرتكزاته.

مفهوم األمن الوطني
األم��ن يف إطاره اللغوي هو نقي��ض الخوف، حيث يقال: 

أَِمَن مبعنى َسلَِم، وأَِمَن البلد يعني اطأمن به أهله، يقول 

س��بحانه وتعاىل: )َمْن َجاَء ِبالَْحَس��َنِة فَلَُه َخرْيٌ ِمْنَها َوُهْم 

ِمْن فَ��َزٍع يَْوَمِئٍذ آِمُنوَن( )س��ورة النمل: اآلية 89(. ولقد 

كان األم��ن هو هاجس اإلنس��ان منذ فج��ر التاريخ، بل 

إن عل��امء النفس يعتربونه رضورة م��ن رضورات الحياة 

ومتطلباتها، ش��أنه ش��أن الطعام والرشاب وغري ذلك من 

االحتياج��ات األساس��ية. وبتق��دم الحض��ارة، أصبح أمن 

املجتمع والدولة هو أس��اس أم��ن املواطن. وتقدم األمن 

الجامع��ي )أمن الوطن( عىل األمن ال��ذايت )أمن الفرد(. 

وبتعدد احتياجات املواطن ومطالبه، وشعوره بالقهر عند 

حرمانه منها، ظه��رت أهمية تأمني الدولة لتلك املطالب 

واالحتياجات، لينعم املجتم��ع باألمن يف الوطن. ويكمل 

مصطلح »األمن«، مصطلح »الوطني«، وهي صفة لألمن، 

حت��ى يتحدد بالش��كل املطلوب التطرق إلي��ه. وبذلك، 

يكون مفهوم »األمن الوطني« لغوياً: س��المة املكان، أي 

إنه املكان الذي يستقر فيه جمع من الناس، يف سالم من 

دون خ��وف. وبهذا الفكر البس��يط، يصبح مفهوم األمن 

الوطن��ي هو: »كل م��ا يبعد األخطار ع��ن مكان العيش 

وس��بله«. ويصبح تحديد ه��ذه األخطار وم��ا يتأثر بها، 

هو املعضلة التي يجب البحث والدراس��ة فيها، لتحقيق 

الّسالمة واألمن.

وتع��رف دائ��رة معارف العل��وم االجتامعي��ة »األمن 

الوطني« بأنه »مقدرة الدولة عىل حامية قيمها الداخلية 

من التهديدات الخارجية«. وهن��اك اتجاه آخر لتعريف 

األم��ن، حيث يعرف لورنس ك��روز، وجوزيف ناي األمن 

بأنه »غي��اب التهديد بالحرمان الش��ديد م��ن الرفاهية 

االقتصادي��ة«. غ��ري أن االتجاه األهم ال��ذي يربط األمن 

باالقتص��اد ه��و تعريف روب��رت ماكنامرا ال��ذي يقول: 

»إن األم��ن ه��و التنمية، ومن دون التنمي��ة ال ميكن أن 

يك��ون هناك أمن«. ويرتبط بهذه التعريفات أبعاد األمن 

القومي، التي متثل بدورها مجموعة العنارص التي يؤدي 

وجوده��ا أو غيابه��ا إىل اس��تقرار األم��ن القومي للدول 

أو تدنّي��ه، وهو م��ا يرتبط أصالً بوجوده��ا وقدرتها عىل 

حامية الش��عب ضد أي اعتداءات داخلي��ة أو خارجية، 

ويضمن س��المة الدولة ضد املعتدي��ن الخارجيني أو من 

الداخل، ومنها البعد العس��كري، والسيايس، واالقتصادي، 

واالجتامعي، والثقايف، الجيوبوليتييك، الدميوغرايف.

العامل املهم يف األمن الوطني
مث��ة عوامل وأبعاد عدة تؤثر يف األم��ن الوطني، وأهمها 

البعد االقتصادي، حيث العالقة قوية بني االقتصاد واألمن 

الوطن��ي، ويتضح هذا من اتجاه تعريف بعض املفكرين 

واألدباء وربط التنمية باألمن، ومدى أهمية تأثري التنمية 

وحفاظها عىل األمن، وأيضاً من كون قوة االقتصاد الوطني 

أحد الثوابت لدعم األمن الوطني واس��تقراره يف الدولة. 

وتتمثل العالقة غري املبارشة بني االقتصاد واألمن الوطني 

يف تأث��ري البعد االقتصادي عىل باقي أبعاد األمن القومي، 

األمر ال��ذي يؤثر بدوره يف األمن الوطن��ي للدول. فعىل 

س��بيل املثال يتأثر البعد العس��كري مبدى قوة االقتصاد 

يتطلب األمن 
القومي متتني 
العالقة وأواصر 

الثقة بني 
املواطن من جهة 

ومصالح الشرطة 
ومؤسسات القضاء 

من جهة أخرى

سيف بن زايد خالل القائه محارضة عن األمن الوطني يف كلية الدفاع الوطني بأبوظبي
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الوطن��ي، الذي يؤث��ر بدوره يف حج��م اإلنفاق عىل هذا 

القط��اع يف أي دولة. وإذا نظرنا إىل البعد الس��يايس فإن 

االقتصاد عامل مهم يف الحفاظ عىل النظام السيايس، كام 

أن الرفاهية واالزدهار االقتصادي من عوامل ثبات الدولة 

واس��تقرارها، إضاف��ة إىل أن السياس��ة الخارجية للدولة 

ودورها الخارجي يقومان بش��كل كبري ع��ىل اقتصادها. 

وأما عن عالقة االقتصاد بالبع��د االجتامعي فإن التعليم 

وجودت��ه مرتبطان بالعنرص االقتصادي، وهام من عنارص 

البع��د االجتامع��ي التي تؤث��ر يف األمن الوطني بش��كل 

غري مب��ارش. وبالطبع هناك أيضاً تأث��ري البعد االقتصادي 

يف باق��ي األبع��اد األخرى مثل البعد الثق��ايف، والجغرايف، 

والدميوغرايف.

مصادر تهديد األمن الوطني
هن��اك مص��ادر تهديد عديدة لألم��ن الوطني ألي دولة، 

منه��ا ما هو داخيل، ومنها ما ه��و خارجي، وهناك أيضاً 

تهديدات داخلية لألمن الوطني ترتبط بعوامل خارجية، 

مام يس��تدعى تدخل الدولة يف دول أخرى لحامية أمنها 

الوطني، ما يعني أن مفهوم األمن الوطني لدولة ما أصبح 

ميتد ليش��مل األمن القومي لدول أخ��رى، مثلام يحدث 

حينام تعترب الواليات املتحدة األمريكية عىل سبيل املثال 

أم��ن بعض الدول واس��تقرارها جزءاً م��ن أمنها القومي. 

ويف العق��ود الس��ابقة كان مفهوم األمن الوطني يش��ري 

تقليدياً إىل األحداث العس��كرية والتوازنات االسراتيجية 

ورصاع��ات الق��وى ع��ىل الصعيدين اإلقليم��ي والدويل، 

ولكنه بات يش��مل م��ا يعرف بالتهدي��دات الجديدة أو 

التهدي��دات غ��ري التقليدية، حتى أصبح��ت العالقة بني 

اإلنس��ان والطبيع��ة تن��درج ضمن هذا املفه��وم. وعىل 

س��بيل املثال نجد أن زحف الصح��راء عىل بعض مناطق 

الدول النامية يش��كل خطراً كبرياً عىل أمنها القومي عىل 

نح��و أعظم من الخطر الذي يش��كله الغزو العس��كري 

ألرضها. أما بالنس��بة إىل الدول الصناعي��ة املتقدمة فإن 

نض��وب مصادر الطاقة وعدم تأمني مصادر كافية تواكب 

االحتياجات املس��تقبلية من الطاق��ة الالزمة لهذه الدول 

يعد مصدر تهديد ذا أولوي��ة قصوى ألمنها القومي. كام 

تش��تمل هذه التهديدات الجديدة عىل الضغط البرشي 

املتزايد عىل املوارد الطبيعية، ما يفرز إش��كاليات صعبة 

مث��ل نقص الغذاء ونض��وب مصادر الطاق��ة واالحتباس 

الحراري. وكل هذه التهديدات ترجم بدورها إىل ضغوط 

اقتصادي��ة ع��ىل املجتمع��ات البرشي���ة مث��ل التضخم 

والبطالة ونقص رأس املال، األمر الذي يؤدي بالتبعية إىل 

قلق واضطرابات اجتامعية يعقبها توتر سياس���ي وعدم 

استقرار عسكري. ويف مواجهة مثل هذه التهديدات فإن 

الخيارات العس��كرية ال تس��تطيع أن تحل مبفردها هذه 

األزمات االجتامعية والسياس��ية، فال تستطيع عىل سبيل 

املثال أن تعمل عىل حل إش��كاليات أزمات نقص الغذاء 

الحاد والوقود، أو الحد من تزايد أزمة البطالة.

التطور التاريخي للمفهوم
 National تجدر اإلش��ارة إىل أن مفهوم األم��ن القومي

Security قد ظهر تاريخي��اً نتيجة لقيام الدولة القومية 

يف القرن الس��ادس عرش امليالدي، وتحديداً عقب توقيع 

معاهدة وس��تفاليا عام 1648، وتلت��ه مصطلحات أخرى 

مثل س��يادة الدولة واملصلحة القومية واإلرادة الوطنية. 

وأول تعري��ف حدي��ث لألمن القوم��ي كان مرتكزاً عىل 

مق��درة الدول��ة عىل حامي��ة أراضيها وقيمها األساس��ية 

والجوهرية من التهديدات الخارجية، والسيام العسكرية 

منه��ا، باعتب��ار أن تأم��ني أرايض الدول��ة ض��د العدوان 

األجنبي وحامي��ة مواطنيها ضد مح��اوالت إيقاع الرضر 

بهم ومبمتلكاته��م ومعتقداتهم وقيمهم يندرجان ضمن 

مفه��وم األمن القومي. وم��ع تطور مفه��وم الدولة وما 

تتمتع به من مقدرات وموارد اتسع مفهوم األمن القومي 

ليشمل جميع القدرات الشاملة للدولة واملؤثرة يف حامية 

قيمه��ا ومصالحها من التهدي��دات الخارجية والداخلية، 

ومنه��ا الق��درات العس��كرية والصناعي��ة واالقتصادية 

واألمنية والثقافية والتعليمية وقوتها البرشية.

ويرتبط ظهور مفهوم األمن القومي مبعاهدة وستفاليا 

منتص��ف القرن الس��ابع عرش كام ذكرنا آنف��اً، أي بداية 

ع��رص التفكري العق��الين والنهضة الحضاري��ة الحديثة يف 

أوروبا. ويعترب هذا املصطلح من املصطلحات السياس��ية 

الت��ي مل يكتمل معناها وعنارصها بع��ُد، وهو مل يتوقف 

عن التطور، س��واء عىل مس��توى التعري��ف املفاهيمي 

أو املامرس��ة التطبيقية، فام زالت الدراس��ات تضيف إىل 

مفهوم األمن القومي عن��ارص وأبعاداً ومتغريات جديدة 

تطرأ مبرور الس��نوات والتجارب الواقعية للدول. والشك 

أن الظروف تلعب دوراً كب��رياً يف هذا التطور، وخصوصاً 

إذا م��ا نظرنا إىل عام��ل التوقيت الذي ب��رز فيه مفهوم 

األم��ن القومي يف أوروب��ا يف الفرة الس��ابقة عىل الثورة 

الفرنس��ية وبعدها، مبا اشتملت عليه من متزق للمناطق 

األوروبية، والحروب الكثرية، التي خاضتها القارة يف نهاية 

عصورها الوسطى وبداية عرصها الحديث، فقد كان ذلك 

كله س��بباً يف إعالء ش��أن الجانب األمني أو طغيانه عىل 

مفهوم األمن القومي.

واس��تُخدم مصطلح األمن الوطني بش��كل رسمي، يف 

نهاية الحرب العاملي��ة الثانية، وتحديداً عام 1947،حيث 

ظه��ر تيار م��ن األدبيات يبحث يف كيفي��ة تحقيق األمن 

وت��اليف الحرب، وكان م��ن نتائجه ب��روز نظريات الردع 

الجفاف واالحتباس الحراري من مصادر تهديد األمن القومينقص الغذاء يشكل تهديد للموارد الطبيعية
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والتوازن، ثم أنش��ئ مجلس األم��ن القومي األمرييك عام 

1974م، ومن��ذ ذل��ك التاري��خ انترش اس��تخدام مفهوم 

»األم��ن« مبس��توياته املختلف��ة طبقاً لطبيع��ة الظروف 

املحلية واإلقليمي��ة والدولية. وقد وض��ع ذلك االهتامم 

باملس��ائل األمنية، الخطوة األوىل الهتامم السياسيني من 

صانعي القرار الس��يايس باألمن الوطني، باعتباره ظاهرة 

سياس��ية تحليلية، يتحقق من خاللها، ما يس��عون إليه، 

أي يفرسون من خالله��ا، تلك األعامل التي يرون رضورة 

القيام بها، وإن كانت غري عادلة.

وق��د ارتبط مفهوم األم��ن القومي خ��الل الفرة من 

الح��رب العاملية الثاني��ة حتى انهيار االتحاد الس��وفيتي 

الس��ابق بالرصاعات األيديولوجية ب��ني القطبني العامليني 

املس��يطرين يف تل��ك الحقب��ة، وهام الوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة واالتحاد الس��وفيتي الس��ابق، وارتبط بذلك 

مفه��وم األم��ن القومي، وخض��ع لتلك الرصاع��ات التي 

حددت أطر هذا املفهوم ومامرس��اته وأبعاده ومرتكزاته 

خالل تلك الحقبة يف ضوء نتائج الرصاعات الدائرة خاللها 

سواء عىل الصعد اإلقليمية أو الدولية. واعتباراً من نهاية 

الثامنينيات، وعىل إثر انهيار االتحاد الس��وفيتي السابق، 

ثم انهيار الكتل�ة السياس��ية املؤيدة له التي كانت تعرف 

بالكتل��ة الرشقية، وتفكك حلف وارس��و، الذي كان يضم 

دول أوروب��ا الرشقية، بدأت حقبه جديدة س��ادها نظام 

عاملي جديد، وشعور بالفوىض العاملية، والقطبية املنفردة 

للواليات املتحدة األمريكية.

وقد بدأت األطراف املختلفة، يف دراسة مبادئ جديدة 

لألم��ن القوم��ي وتطبيقها، من خالل مصالحه��ا الذاتية، 

فاتجهت القوى الكربى إىل التنظيامت الدولية إىل إضفاء 

ق��وه وفاعلية لدوره��ا يف النظام العامل��ي الجديد، بينام 

تحاول القوى اإلقليمي��ة اختبار مدى صالبة هذا النظام، 

وتتلم��س حدود دوره��ا ومقدرتها عىل االس��تفادة مام 

يوفره من إمكانيات وهامش مناورة س��يايس واقتصادي 

واجتامعي وعسكري.

أبعاد األمن القومي
البعد العسكري

وهو أكرث أبعاد األمن القوم��ي فاعلية ووضوحاً، كام أنه 

البعد الذي ال يس��مح بضعفه أبداً؛ ألنه يؤدي إىل انهيار 

الدولة وتعرضها ألخط��اٍر وتهديدات عنيفة قد تصل إىل 

حد وقوعه��ا تحت االحت��الل األجنب��ي، أو إلغائها متاماً 

وضمها إىل دولة أخرى، أو تقس��يمها إىل دويالت صغرية، 

أو اقتسامها مع اآلخرين، ويرتبط هذا البعد بباقي أبعاد 

األم��ن القومي ارتباطاً وثيق��اً؛ ألن ضعف أي من األبعاد 

األخرى يؤثر يف القوة العس��كرية ويضعفه��ا، بينام قوة 

هذه األبعاد تزيد من القوة العس��كرية للدولة التي هي 

جوه��ر أمنها الوطني. ومن ناحي��ة أخرى يتصف امليزان 

العس��كري ألي دولة بالنسبية، فمكانة أي دولة ونفوذها 

يتغ��ريان تبعاً لتغ��ري موقعها يف ذلك امليزان واملؤسس��ة 

العسكرية التي متلك القدرة والقوة التي يعتد بها.

البعد السيايس

يركز عىل السياس��ة الداخلي��ة والخارجية واملؤسس��ات 

السياس��ية، فالسياس��ة الداخلية هي املتعلق��ة بالنظام 

الس��يايس وش��كل نظام الحك��م، ويف هذا الص��دد فإن 

الرض��ا ل��دى الجامه��ري ي��ؤدي إىل تحقي��ق درجة من 

التامس��ك والتعاون الداخيل مام يعزز األمن القومي. أما 

البعد الخاص بالسياس��ة الخارجي��ة فهو يركز عىل الجهد 

الدبلومايس للدولة وإمكانياته وأسلوب استخدام الدولة 

ملصادر قوتها، واملنظامت الدولية، والرأي العام، وسياسات 

الدول األخرى ذات املصالح الحيوية يف املنطقة، ثم تأثري 

ذلك يف ق��درة الدولة ع��ىل توضيح أهدافه��ا للمجتمع 

الدويل. وهن��اك أيضاً املؤسس��ات السياس��ية التي تركز 

بدورها عىل اتجاهات القيادة السياسية وخرباتها، ومدى 

قدرته��ا عىل التأثري يف الجامهري والتنظيامت السياس��ية، 

ودور وس��ائل اإلعالم يف رشح أهداف الحكومة، ثم تأثري 

تعترب الواليات 
املتحدة األمريكية 

أمن بعض الدول 
واستقرارها جزءًا 

من أمنها القومي

مفهوم األمن القومي ظهر مبعاهدة وستفاليا يف منتصف القرن السابع عرش

اجتامع مجلس األمن القومي األمرييك عام 1974
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ذلك يف مدى ق��درة الدولة عىل حش��د الجامهري خلف 

سياستها.

البعد االقتصادي

ويقصد ب��ه التنمية وتحقيق الرفاهية، ويعترب هذا البعد 

أن التنمي��ة واألم��ن وجه��ان لعملة واح��دة. وأن تأمني 

املوارد االقتصادية الحيوية التي تحقق مس��توى مناس��باً 

من االكتفاء لتجنب إمكاني��ة الضغط عليها من الخارج. 

كام يعترب أن املوارد القومية التي تخصص لتحقيق األمن 

القومي ال تعد خس��ارة، حيث إن العائد الذي يعود عىل 

الدولة نتيجة لتحقيق أمنها هو عائد مجٍز.

البعد الجيوبوليتيك االسرتاتيجي

فالطبيع��ة الجيوبوليتكي��ة للدول��ة ذات أهمية قصوى 

بالنس��بة إىل سياس��ات األمن القومي، حيث إن العوامل 

الجغرافي��ة تضيف إىل ق��وة الدولة ومركزه��ا يف النظام 

ال��دويل، ويتمث��ل تأث��ري ه��ذا البع��د يف حجم وش��كل 

الدولة الجغ��رايف، حيث يتم التعرف ع��ىل حجم الدولة 

وش��كلها، والعالقة بني الحجم والش��كل والعمق ومدى 

تأثريها يف تنظيم الدفاع عن العمق، والتامس��ك السيايس 

واالقتص��ادي والنقل واملواصالت. ك��ام يرتبط هذا البعد 

أيضاً بالتضاريس من حيث م��دى وجود موانع طبيعية، 

وحامي��ة طبيعية يف مناطق الح��دود واملناطق الحيوية. 

وإىل جانب ما س��بق، هناك أيضاً املوقع النس��بي للدولة 

ومدى عالقتها بالدول املجاورة ومنافذها البحرية والربية 

وتأثري ذل��ك يف التج��ارة والنقل، وأهمي��ة موقع الدولة 

بالنسبة إىل الدول ذات املصالح الحيوية يف املنطقة.

البعد الدميغرايف

يعد من األبعاد املهمة، حيث إن تكوين وكثافة الس��كان 

وطبيعة موجات الهجرة تؤثر يف األمن الوطني، فالعوامل 

االجتامعية اإليجابية تؤثر تأث��رياً إيجابياً، وتجعل الدولة 

ق��ادرة عىل مواجه��ة أي تهدي��دات داخلي��ة وخارجية 

مت��س األمن الوطني. وأهم مؤرشات هذا البعد الس��كان 

م��ن حيث العدد والنوع ومعدل النمو وتوزيع الس��كان 

الجغرايف والكثافة الس��كانية، وكله��ا عوامل تؤثر مبارشة 

يف التنمي��ة االقتصادي��ة والدفاع عن ح��دود الدولة، أي 

القوة العس��كرية املتاحة للدولة. ك��ام يرتبط بهذا البعد 

أيضاً مدى اندماج املجتمع ومتاس��كه وطبيعة الرصاعات 

داخل��ه وطبيعة تكونيه العرقي واملذهبي ومدى التوافق 

أو التنافر داخل هذا التكوين السكاين.

البعد املعلومايت

تع��د املعلوم��ات واح��دة من أب��رز مح��ددات توزيع 

الق��وى يف العالقات الدولية يف الس��نوات األخرية، ونظراً 

إىل أهمي��ة املعلوم��ات املتعلقة باألم��ن الوطني للدولة 

وس��المتها اعتادت الدول اس��تبعاد مجموع��ة منها من 

نط��اق املعامالت غري املبارشة، س��واء داخ��ل الدولة أو 

خارجه��ا، وتف��رض عليها نطاق��اً من الرسي��ة والكتامن، 

وهذه املعلومات ذات الصبغ��ة الرسية هي: املعلومات 

العس��كرية، وبعض املعلومات السياس��ية والدبلوماسية 

واالقتصادية والصناعية.

متطلبات األمن الوطني
يتطل��ب األمن القوم��ي متتني العالق��ة وأوارص الثقة بني 

املواط��ن من جهة ومصالح الرشطة ومؤسس��ات القضاء 

م��ن جهة أخ��رى. هنا تطرح مس��ألة مترك��ز أو مركزية 

القرار حول األم��ن مقارنة ملفه��وم الالمركزية واملحلية؛ 

فقد يتم تكريس البعد الوطني لألمن عىل حساب األمن 

املح��يل، أو تغليب البعد الوطني لألمن مع تقليص البعد 

ال��دويل. ولذا ف��إن تحقيق األمن ب��ني املواطنني يتطلب 

الحوار بني مصال��ح األمن والعدل ومؤسس��ات املجتمع 

الس��يايس واملجتمع املدين املمثل من ط��رف الجمعيات 

واملنظ��امت غ��ري الحكومي��ة. ك��ام أن انتش��ار الجرمية 

العاب��رة للحدود وتجارة املخدرات والتنظيامت اإلرهابية 

وجرائ��م اإلنرنت وغري ذلك، يحتاج إىل معالجات حديثة 

تراعي هذه املتغريات، كام تس��توجب تعاوناً بني األجهزة 

املعني��ة واألفراد ومنظامت املجتمع املدين ملحارصة هذه 

الظواهر، كام تتطلب كذلك تعاوناً دولياً وثيقاً ملكافحتها 

وتجفيف منابعها.

األمن الوطني يف عرص املعلومات
لق��د جعلت ثورة املعلومات من العامل قرية صغرية تتأثر 

بش��كل تفاعيل متس��ارع، ومل يعد الحدي��ث عن قضايا 

معزول��ة عىل الصعيد األمني أو الس��يايس أو العس��كري 

مس��ألة واردة، وقد أدت الثورة الحاصل��ة يف تكنولوجيا 

املعلوم��ات إىل حدوث تحول نوعي هائل يف الدراس��ات 

العس��كرية واألمني��ة فيام يتعلق بتأثريه��ا عىل عمليات 

مرابطة تبدأ بجمع املعلوم��ات وتحليلها، وصنع القرار، 

والتخطي��ط العس��كري، ك��ام اختلفت مص��ادر وأمناط 

تهديد األمن الوطني يف ظل ث��ورة املعلومات حيث أنها 

مل تع��د مقصورة عىل الجواس��يس التقليديني أو األجهزة 

واملؤسس��ات التي تتلقف املعلومات املنشورة وتخضعها 

 البعد الجيوبولتيكي في األمن الوطني

يتأث��ر األم��ن الوطن��ي ألي دول��ة باإلط��ار أو البع��د 
الجيوبوليتييك لها تأثراً مبارشاً، من خالل تأثري نظريات 
الجيوبوليتي��ك املتغرية. ويكون ه��ذا التأثري من خالل 
عوام��ل عدة متثل مكونات مهم��ة لألمن الوطني، مثل 
املوق��ع الجغرايف، والحدود السياس��ية، وش��كل الدولة 
ومساحتها، واملوارد الطبيعية، حيث متثل تلك املكونات 
أس��باب الرصاع ب��ن القوى الربي��ة والبحري��ة )القوى 
العظم��ى والك��ربى يف النظام العامل��ي(. ومتثل، كذلك، 
مناط��ق ال��رصاع املحتملة، والس��يام املوق��ع واملوارد 
الطبيعي��ة اللذين يش��كالن الس��بب الرئي��ي ملعظم 
الح��روب. ويفرس ذلك الرصاعات املس��تمرة عىل مدى 
قرون عديدة، يف مناطق محدودة دامئاً )وس��ط أوروبا، 
رشق البحر األبيض املتوس��ط، ش��امل الخليج العريب(، 
وكله��ا مناطق لحض��ارات قدمية س��ابقة. وهي كذلك 
مناط��ق قوى إقليمية ك��ربى )وبعضها كان قوة عظمى 
فرتة من الوقت(، مثل اإلمرباطورية الرومانية )إيطاليا(، 
واإلمرباطوري��ة  )أملاني��ا(،  الربوس��ية  واإلمرباطوري��ة 
العثامني��ة )تركيا(. وي��دور الرصاع وتنش��ب الحروب 
يف معظمه��ا، بن القوى العاملي��ة الطامعة يف املميزات 
الجيوبولتيكية للموقع، وبن القوى اإلقليمية املالكة له، 
أو بن القوى اإلقليمية، بعضها بعضاً، بتوجيه من القوى 
العاملي��ة أحيان��اً. بينام تخضع أقالي��م منطقة االرتطام 
دامئاً، لس��يطرة تل��ك الق��وى )العاملي��ة أو اإلقليمية( 
يف إح��دى صور الس��يطرة، الت��ي كان أقدمها االحتالل 
العس��كري لإلقلي��م، أو الخضوع للنفوذ الس��يايس، أو 
التبعية االقتصادية )الصورة الحديثة للسيطرة(. وتؤدي 
الرصاعات، وما ينتج عنها من صور السيطرة، إىل تهديد 
األمن الوطني، واستباحته يف بعض األبعاد املكونة له أو 
كلها. ويكون اإلط��ار الجيوبولتييك للرصاع، هو املحدد 
دامئ��اً لالحتياجات الرضورية لآلخرين التي وقع الرصاع 

من أجلها.

البعد العسكري هو أكرث أبعاد األمن القومي فعالية ووضوح
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للبح��ث والتحلي��ل أو غريه��ا م��ن وس��ائل تهديد أمن 

املعلومات التي س��ادت طيلة قرون مضت، بل أصبح لها 

أوجه رقمية إلكرونية غري مس��بوقة يف ش��مولها وعمقها 

واختالفها واتساع نطاق تغطيتها وتعاظم أرضارها وذكاء 

منفذيه��ا وتعق��د آلياتها وتواصل هجامته��ا. قبل ظهور 

األدوات الحديث��ة املعتمدة ع��ىل تكنولوجيا املعلومات 

واإللكرونيات واالتصاالت كانت هناك الوسائل التقليدية 

لجمع املعلومات التي تعتمد بش��كل كبري عىل العنارص 

البرشي��ة م��ن الجواس��يس ومجموعات االس��تطالع من 

عن��ارص املخابرات الذين يعملون داخ��ل صفوف العدو 

من أجل نقل املعلومات الالزم��ة، ومع تطور تكنولوجيا 

املعلوم��ات أصبح العم��الء يقومون ليس فقط بإرس��ال 

معلومات، ولكن مبهام أخرى منها مثالً وضع مستشعرات 

وأجهزة متقدمة جداً يف األماكن الحيوية واالس��راتيجية، 

كام تسهم يف تحديد األهداف، والتصويب تجاهها بشكل 

أدق، ك��ام أن هناك أيضاً تتبع املعلومات العلنية املتاحة 

م��ن قبل الع��دو، وه��ي أداة تقوم عىل عن��ارص برشية 

مدربة تس��تعني بالحاس��بات وتكنولوجي��ا املعلومات يف 

رصد ما تنرشه هيئاته ومؤسساته املختلفة.

ويش��ري بعض الخرباء أن نس��بة كبرية من املعلومات 

املخابراتية املس��تخدمة عس��كرياً تأيت من مصادر علنية. 

ولع��ل أب��رز وس��ائل االس��تطالع الحديثة ه��ي األقامر 

الصناعية والرادارات العمالقة التي ميكنها التجسس عىل 

االتصاالت والتحركات املعادية كام تش��مل املستشعرات 

وأدوات التصوي��ر الج��وي والطائرات ب��دون طيار. كام 

تزايدت العالقة ما بني التكنولوجيا واألمن الرتباط الدول 

به��ا يف عمليات االتصال واإلنت��اج والخدمات مبا يجعلها 

يف الوق��ت ذاته تعتمد عىل أنظم��ة معلومات قد تكون 

هدفاً سهالً للهجامت اإلرهابية، ويتزامن هذا مع محاولة 

اإلرهابيني املس��تمرة الحف��اظ عىل تحديث أس��لحتهم 

واس��راتيجيتهم، كام ظهرت الحروب الجديدة يف س��ياق 

دويل يغل��ب عليه الطاب��ع التكنولوج��ي، وذلك بخالف 

الحروب القدمي��ة بني الدول والت��ي كان هدفها تحقيق 

أكرب درجة من الرضر للخصم واالس��تخدام املنظم للقوة 

يف مواجهة قوة أخرى، وهذه الحروب تتم داخل شبكات 

متعدية الحدود، والتي قد تشمل دوالً وأطرافاً أخرى من 

غ��ري الدول، ويكون هناك عدم اعتامد كامل عىل املعارك 

العس��كرية التقليدية، بل تأخذ ص��وراً للتنافس والرصاع 

عىل املعطيات التكنولوجية. وق��د أدت ثورة املعلومات 

إىل جع��ل تكنولوجيا املعلومات مبنزل��ة الجهاز العصبي 

لألجه��زة األمنية واألجهزة املعنية باألم��ن القومي، األمر 

الذي أدى إىل تغري يف شكل التهديدات ومنطها.

عسكرة اإلنرتنت
كش��ف املدير الس��ابق لوكال��ة األمن القوم��ي األمرييك 

ووكالة االستخبارات األمريكية، مايكل هايدن، أن خدمة 

جوجل للربيد اإللك��روين Gmail تعترب الخدمة املفضلة 

لتب��ادل املعلومات والرس��ائل ب��ني اإلرهابيني من جميع 

أنح��اء العامل. وقد جاء ترصي��ح هايدن يف معرض حديثه 

عن العالقة املتوترة بني الحرية واألمن يف إحدى الندوات 

العام��ة بكنيس��ة س��ان جون��ز يف العاصم��ة األمريكية 

واش��نطن يف منتصف س��بتمرب 2013، مؤكداً أن أس��باب 

تفضي��ل اإلرهابيني لخدمة Gmail يرجع إىل أنها مجانية 

وأنها األوس��ع انتشاراً. وبحسب صحيفة واشنطن بوست 

فق��د دافع هايدن عن مفهوم »عس��كرة« اإلنرنت الذي 

اتبعت��ه وكالة األمن القوم��ي األمرييك مؤك��داً أن له ما 

يربره، نظراً إىل أن تداول أغلب البيانات عىل اإلنرنت يتم 

عرب خوادم أمريكية، وأيض��اً ألن اإلنرنت اخراع أمرييك 

س��يذكر العامل كله أمريكا ألجله. ويعت��رب »هايدن« من 

أبرز املدافعني عن أس��اليب األجهزة األمنية األمريكية يف 

جمع املعلومات والتجس��س عىل املكاملات خصوصاً بعد 

فضيحة عمليات التجسس الواسعة لوكالة األمن القومي 

عىل يد املوظف الس��ابق يف الوكالة إدوارد سنودن. ومن 

املتوق��ع أن تغض��ب ترصيح��ات هايدن األخ��رية كربى 

رشكات التكنولوجيا يف أمريكا مثل ياهو ومايكروس��وفت 

وجوجل وفيس��بوك؛ إذ إن عمليات التجسس التي تقوم 

بها الس��لطات األمريكية عىل بيانات العمالء تؤثر قطعاً 

يف س��معة الرشكات وأسهمها يف األس��واق. وتوقع تقرير 

حديث ملؤسس��ة اإلبداع وتكنولوجيا املعلومات »آي. يت. 

آي. إف« أن تخرس كربى رشكات الحوس��بة السحابية يف 

الوالي��ات املتحدة األمريكية م��ا بني 21 و35 مليار دوالر 

يف السنوات الثالث املقبلة نتيجة لفضح برامج التجسس 

األمريكية.

وكانت صحيفة واش��نطن بوست قد نرشت منذ فرة 

افتتاحية قالت فيها إنه يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، 

وصف االسراتيجي برنارد برودي القنبلة الذرية بالسالح 

املطلق. وحذر يف عام 1946 من رسعة اندالع حرب نووية 

مدمرة تستطيع أن تغري ساحة الرصاع العسكري إىل األبد. 

وتح��ول التهديد مجدداً بعد حوايل ع��رشة أعوام عندما 

اُخرعت الصواريخ العابرة للقارات، وأصبح ميكن إيصال 

ال��رؤوس النووية الصغرية إىل اله��دف عرب املحيطات يف 

أقل من ساعة. وتشري الصحيفة إىل أن العامل يشهد حالياً 

ب��زوغ فجر جديد من التغيري الرسيع يف مجال األس��لحة 

والتكنولوجيا، وظهور رصاع اإلنرنت. لقد نجحت الثورة 

الرقمي��ة يف تغيري التجارة العاملي��ة واالتصاالت والثقافة، 

ولكنه��ا وف��رت أيضاً وس��يلة جديدة للتدم��ري تتمثل يف 

الهج��امت عىل الش��بكات الحاس��وبية والبني��ة التحتية 

الحيوية التي تقع يف جوه��ر املجتمع الحديث. وتوضح 

الصحيف��ة أن س��ت دول، م��ن بينها الوالي��ات املتحدة 

والصني وروس��يا, قد ط��ورت بالفعل ق��درات إلكرونية 

للهجوم العس��كري، ورمبا توجد 30 دولة أخرى تس��عى 

إىل تحقيق ذلك. ومن ثم فإن س��باق التس��لح اإللكروين 

قطع شوطاً كبرياً عىل الرغم من أنه كثرياً ما يلقى اهتامماً 

أقل من عمليات الرسقة اإللكرونية والتجسس والقرصنة 
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املتزايدة. وأش��ارت الصحيفة إىل األدلة الجديدة بش��أن 

تطور س��باق التسلح كام كش��فت تقارير إعالمية أخرى 

ع��ن جه��ود بحثية جدي��دة يف وزارة الدف��اع األمريكية 

لتطوير تكنولوجيات لساحة املعركة اإللكرونية. وذكرت 

أن مثة مخاطر كبرية ومجهول��ة لعرص الرصاع اإللكروين، 

حي��ث تكون س��احة املعركة غري متامثل��ة، ويف كثري من 

األحيان لن يكون حجم الواليات املتحدة وقوتها ميزة لها.

وتح��ت عنوان »تزاي��د وجود الجهادي��ني عىل مواقع 

ش��بكة يب يب يس يف  ذك��رت  االجتامعي��ة«  الش��بكات 

تقرير له��ا أن منتديات النقاش عىل اإلنرنت اس��تمرت 

لف��رة طويل��ة األداة الرئيس��ية للجهاديني عىل ش��بكة 

اإلنرنت لتوف��ر ألنص��ار تنظيم القاعدة من��رباً للتواصل 

ومنفذاً ميكن االعتامد عليها للدعاية ألنفسهم. وقد دفع 

االرتفاع األخري يف ش��عبية ش��بكات التواصل االجتامعي 

مث��ل الفيس��بوك وتوير يف الع��امل العريب، م��ع ما عرف 

بح��ركات »الربي��ع العريب« حي��ث أثبت��ت قدرتها عىل 

الحش��د، إىل بدء الجهاديني النقاش ع��ىل اإلنرنت حول 

كيفية اس��تغالل هذه املنابر وتوظيفها. ومنذ ذلك الحني 

برزت دالئ��ل عىل أن الجهاديني ع��ىل اإلنرنت يحاولون 

زيادة وجودهم عىل هذه الش��بكات. ويشري التقرير إىل 

أن أنصار الجهادي��ة العاملية قد وطدوا موطئ قدم كبرياً 

له��م عىل كل من فيس��بوك وتوير، وه��ذه املواد تنترش 

بشكل كبري عىل صفحات الفيس��بوك وتوير. ويستخدم 

الجهادي��ون فيس��بوك وتوي��ر كمدونات صغ��رية، لنرش 

آرائهم وتعليقاتهم عىل القضايا السياس��ية والدينية عىل 

شكل »تحديثات الحالة« أو »تويتات« قصرية.

الحروب السايربية واألمن القومي
ويف ظل تنامي القلق بش��أن تهديدات حرب الش��بكات 

الحوس��بية أو ما يعرف ب��� »الحروب الس��ايربية«، ذكر 

تقرير نرشته وكالة »رويرز« أن املؤسس��ات العس��كرية 

حول العامل تتس��ابق عىل استقطاب متخصصني يف مجال 

الكومبيوت��ر؛ ألنها تعتقد أنهم قد يصبحون عنرصاً حيوياً 

يف الرصاع��ات يف الق��رن الحادي والعرشي��ن. يف حني أن 

هناك متويالً وفرياً الستقطاب قوات جديدة من »املقاتلني 

الس��ايربيني«، غري أن جذب متخصصني فنيني و«هاكرز« 

إىل الرت��ب العس��كرية الهرمية أمر آخر، ك��ام أن إيجاد 

م��ن يقوده��م أمر صع��ب. وبرغم انك��امش امليزانيات 

العس��كرية الغربي��ة وتقليصه��ا يف الف��رة الحالية، فإن 

متوي��ل األمن الس��ايربي يرتفع بصورة هائلة. ويف ش��هر 

ديس��مرب، أعلن الجيش األمرييك عن تش��غيل أول »لواء 

سايربي«، فيام أعلنت البحرية والقوات الجوية األمريكية 

عن »األس��اطيل« و«األجنحة« الس��ايربية الخاصة بهام. 

ومهم��ة ه��ذه الف��رق ال تقترص ع��ىل حامي��ة األنظمة 

والش��بكات العس��كرية األمريكية الرئيسية فحسب، بل 

تعم��ل أيضاً ع��ىل تطوير قدرات هجومي��ة يأمل القادة 

األمريكي��ون أن متنحه��م تفوقاً يف أي رصاع مس��تقبيل. 

وتشمل هذه القدرات تطوير قدرات عىل قرصنة وتدمري 

أنظمة صناعية وعس��كرية مثل أنظمة التحكم يف املرور 

وش��بكات الكهرباء. ويف هذا اإلط��ار، قال الجرنال مايكل 

هايدن، املدير األس��بق لوكالة االستخبارات األمريكية إن 

فكر العسكرية األمريكية هو »الذي يقود« فكر املجتمع 

األمرييك فيام يتعل��ق بتطوير األمور الخاصة بش��بكات 

الكومبيوت��ر. والوالي��ات املتحدة األمريكية ليس��ت هي 

االس��تثناء يف ذلك، فالدول األوروبي��ة، وأمريكا الالتينية، 

واآلس��يوية والرشق أوس��طية، وغريها م��ن الدول تنتهج 

املس��ار ذاته. واملؤسس��ات العس��كرية التي مل تفكر يف 

اإلنرنت إال منذ سنوات قليلة، تشيد اآلن مراكز جديدة، 

وتدرب مئاٍت بل آالفاً من الجنود عىل ذلك. وتويل روسيا 

والصني ه��ذا املجال أهمي��ة أكرب، وتأم��ل الدولتان من 

خالل ذلك مقاومة الهيمنة العسكرية التقليدية للواليات 

للمتحدة األمريكية. ومع ذلك، يخىش البعض من أن كثرياً 

من تلك االس��تثامرات قد تذه��ب أدراج الرياح. إذ يرى 

رالف النجرن، وهو خبري أملاين يف األمن السايربي أن هناك 

مؤسسات عسكرية كربى تسلك بسبب فكرتها الضعيفة 

عن ماهية الحرب الس��ايربية نهجاً تقليدياً، وتس��عى إىل 

تدري��ب أك��رب عدد من مه��ارات القرصن��ة. ورمبا يكون 

الهدف هو »إظهار قوة سايربية افراضية تبنى عىل مجرد 

العدد«.

وي��رى كث��ري م��ن الخ��رباء أن العامل الرئييس لش��ن 

عملي��ات س��ايربية ناجحة، مثل هجوم »سستكس��نت« 

الذي اس��تهدف الربنامج النووي اإليراين، يكمن يف النوع، 

ال يف عدد املتخصصني الفنيني وكّمهم، وأن األمر ال يتعلق 

بإنف��اق مبالغ طائلة ووجود ع��دد كبري من املتخصصني، 

بل يف عدد صغري، لكنه مستمر من ذوي الخيال واإلرادة 

وكذل��ك التفوق التكنولوجي. إىل ذلك، يش��ري القادة إىل 

أنهم يحاولون تغيري القواعد والقيود املتعلقة باستقطاب 

ه��ؤالء املتخصصني مث��ل اللياقة البدنية وطول الش��عر. 

وبرغم أن الق��وات الجوية والبحرية األمريكية س��هلت 

كثرياً من تلك املتطلبات فإن الجيش األمرييك ال يزال يُلزم 

»املقاتلني الس��ايربيني« بالخضوع للتدريبات األساس��ية 

الدوري��ة. ويؤكد مس��ؤولون أوروبيون أنه��م يواجهون 

صعوب��ة يف إيجاد مجندين مناس��بني بس��بب املنافس��ة 

الرشس��ة من القطاع الخاص، والس��يام رشكتي »جوجل« 

و«مايكروسوفت«.

ومن ناحية أخرى، يش��دد بع��ض الخرباء عىل رضورة 

أن تركز املؤسس��ات العسكرية بش��كل عام وكبار القادة 

بش��كل خاص، ع��ىل تعل��م دم��ج األدوات والتهديدات 

الجديدة يف فهمهم األوس��ع للرصاع والتدريبات الخاصة 

بذل��ك. ويف كلية الحرب البحري��ة األمريكية، يتم إضافة 

البُعد الس��ايربي للتدريبات واملناورات العس��كرية التي 

يجريه��ا الضب��اط ذوي الرت��ب املتوس��طة. إذ تنط��وي 

املناورات ع��ىل تعطيل األنظمة الحوس��بية، وش��بكات 

أدت ثورة 
املعلومات إىل 

جعل تكنولوجيا 
املعلومات مبنزلة 

اجلهاز العصبي 
لألجهزة األمنية 

واألجهزة املعنية 
باألمن القومي

أنظمة املعلومات هدف سهل للهجامت اإلرهابية وزعزعة األمن
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اإلمداد، وإفس��اد املعلومات أو مسحها. ويخلص التقرير 

إىل أن فهم الحرب الس��ايربية يف الدوائر العسكرية يشبه 

تقريباً فهم أهمي��ة القوة الجوية يف فرة الثالثينيات من 

القرن املايض، والس��يام أن هذه الحروب أمر ال غنى عنه 

يف أي رصاع مستقبيل.

وسائل تحقيق األمن الوطني
هناك حدود لق��درات الدولة، للتص��دي للمخاطر التي 

تهدد األم��ن الوطني، وطبقاً لتلك الحدود، ترتبط الدولة 

مع آخرين، لهم مصالح مش��ركة معها، إلقامة تجمع ما 

)حلف � معاه��دة � منظمة(، ميكن ع��ن طريقه تقوية 

األبعاد األمنية، ودعم قدراتها، لتتمكن من ردع املخاطر، 

والتصدي لها. وهناك ثالثة مناذج لوس��ائل تحقيق األمن 

الوطن��ي، كل منها يحتاج إىل قدرات معينة، حيث يُْختَار 

أي منه��م بناء ع��ىل املفاضلة مع الق��وى املهددة لألمن 

الوطن��ي، إليجاد الق��درات املناس��بة ملجابهتها، عىل أن 

تتوافر اإلمكانات الخاصة بتجميع تلك القوى:

1. نظام األمن ال��ذايت Self Security: هو أول درجة 

من درجات تحقيق األمن الوطني، وأكرثها أهمية، حيث 

تس��عى الدولة إىل تحقيق أمنه��ا الوطني، باالعتامد عىل 

قواها وقدراتها الذاتية فقط، وهو ما يحقق أعىل درجات 

االس��تقالل والحامية لألمن الوطن��ي، دون تدخل عنارص 

خارجي��ة، س��واء كانوا أع��داء أو حلف��اء. ويتطلب هذا 

النموذج أن تؤمن الدولة القدر املناسب ملتطلبات أمنها 

الوطني، بجهدها، وقدراتها الذاتية، فقط، وهو ما يصعب 

تحقيقه، إال بواسطة دولة عظمى، أو دولة إقليمية كربى، 

مدعومة بقوى عظم��ى. وتتوقف درجة نجاح الدولة يف 

تحقيق أمنها الوطني، بواس��طة تلك االس��راتيجية، عىل 

عوامل عدة، منه��ا: قدرة الدولة عىل تحقيق اكتفاء ذايت 

يف جميع متطلباتها واحتياجاتها، وطبيعة النظام بالدولة، 

ومنط توزيع القوة السائد بها، والقوة النسبية لحسابات 

القوى الشاملة، يف مواجهة الدول األخرى.

2. نظ��ام األم��ن دون اإلقليمي/ اإلقليم��ي/ القومي: 

وهي الدرجة التالية لتحقيق األمن الوطني. ويلجأ إليها، 

عندما تقرّص م��وارد الدول��ة وقواها وقدراته��ا الذاتية، 

ع��ن الوف��اء مبتطلبات أمنه��ا الوطن��ي؛ وال توجد دولة 

اس��تطاعت، أن تحقق أمنها، بالجه��ود الذاتية فقط، إال 

فيام ندر، أو مبساندة قوى عظمى. وترتبط الدولة بتجمع 

من عدة دول مش��ركة املصالح، حيث تنسق السياسات 

األمنية فيام بينها، لتجميع قواها، مبا يهيئ لها التوازن )أو 

التفوق النس��بي(، ضد القوى األخرى املتعارضة معها يف 

املصالح األمنية. ويحقق هذا النظام أمنه، بتحقيق توازن 

يف عالقات القوة التي تس��ود النظام اإلقليمي، الذي تقع 

الدولة يف دائرته، وهو حيوي )مهم( لتحقيق االس��تقرار 

األمني لإلقليم.

3. نظام األمن الجامعي: هو أعىل نظم األمن لتحقيق 

األمن الوطن��ي، بنظام متكامل، يغط��ي كل أبعاد األمن 

الوطني. ويهدف هذا النظام إىل تحقيق األمن، بالتزام كل 

الدول يف املش��اركة يف تأمني أمن جميع الدول، من خالل 

تحركات وقرارات املجتمع الدويل كله، ضد أي دولة تهدد 

النظ��ام القائم، أو تحاول اس��تخدام القوة مببادرة فردية 

منها. وقد طُبق هذا النظام يف حرب الخليج الثانية نتيجة 

للتغ��ريات التي حدث��ت يف النظام ال��دويل باختفاء أحد 

قطبيه )االتحاد الس��وفيتي الس��ابق(. وقد أعطى النظام 

الفرصة للمجتمع الدويل، لتطبيق الرشعية الدولية، والتي 

كان النظ��ام الدويل الثنايئ القطبي��ة يعطلها. وطُبق هذا 

النظام، من آن آلخر، بتدخل من النظام األمني الجامعي، 

لتحقيق االس��تقرار، بإعادة النظام الرشعي للدولة، التي 

ُهدد أمنها أو لحاميته، إال أن معظم هذه الحاالت، كانت 

مرتبط��ة باهت��امم الدولة العظمى أو ال��دول الكربى يف 

النظام الدويل، مبنطقة األحداث، وهو ما مل يحدث بالقوة 

نفس��ها يف أحداث تقع يف مناطق أخرى، ليست األهمية 

ذاتها. ويقوم هذا النظام األمني عىل مبدأ سيايس أسايس، 

ويتمثل يف احرام الدول س��يادة كل دول��ة عىل إقليمها 

وحدودها، وإنهاء كل أش��كال الرصاع بني الدول األعضاء، 

يف املنظم��ة الواح��دة، واملحافظة عىل الوضع الس��يايس 

القائم.

وسائل حامية األمن الوطني
املقصود بوسائل الحامية لألمن الوطني، هو ما تستخدمه 

الدولة من وسائل وأدوات لتحقيق مفهوم األمن الوطني، 

وإبالغ القيادة السياس��ية يف الوقت املناسب، باألحداث 

العامل الرئيسي 
لشن عمليات 

سايربية ناجحة 
يكمن يف النوع ال يف 
عدد املتخصصني 

الفنيني وكمهم

امتالك الدول لقدرات عسكرية عالية يكفل حامية األمن الوطني
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املؤث��رة يف األم��ن الوطني، كذلك اإلج��راءات التي تتخذ 

للتصدي لتل��ك األحداث بصورة مب��ارشة أو غري مبارشة 

يف املجال��ني الداخ��يل، والخارج��ي. وتقوم عىل وس��ائل 

حامية األم��ن الوطني داخلياً حيث تنش��ئ الدول عادة 

أجهزة خاصة، للعمل عىل حامي��ة أمنها الوطني داخلياً، 

تش��مل وس��ائل أكادميية نظرية، وعنارص علمية، وأخرى 

عملي��ة مثل مراكز البحوث واملعلوم��ات، وأجهزة األمن، 

واالستخبارات وإنش��اء مجالس األمن الوطني، فضالً عن 

االعت��امد ع��ىل النظ��م املجتمعية الخاص��ة يف املجاالت 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

أما وس��ائل حامية األمن الوطن��ي خارجياً فلها أدوات 

وآليات ع��دة منها األدوات الدبلوماس��ية انطالقاً من أن 

الدبلوماس��ية هي األداة الرئيسية يف السياسة الخارجية، 

وتحقق الدولة من خاللها األهداف السياس��ية والوطنية 

وقت السلم، وتدير عن طريقها األزمات لتتجنب الحرب، 

واألداة العس��كرية متمثل��ة يف امتالك الدول��ة لقدرات 

عسكرية عالية وكافية لتحقيق الهدف، بردع اآلخرين عن 

تهديد األمن الوطني للدولة، دون اس��تخدام تلك األداة. 

لذل��ك، فإن األداة العس��كرية، تُع��د األداة الثانية - بعد 

الدبلوماسية - يف وسائل حامية األمن الوطني الخارجية، 

وه��ي عنرص دع��م مس��اند للق��وة السياس��ية والقوة 

االقتصادية وأدواتهام، مب��ا يحقق أهداف األمن الوطني. 

وتُستخدم األداة العسكرية كبديل، عندما تفشل األدوات 

األخرى، وعىل رأسها األداة السياسية، واألداة االقتصادية؛ 

عىل أن يبدأ اس��تخدام األداة العسكرية بالردع املعنوي، 

ويُخطط الستخدم األداة العسكرية، يف تصاعد محسوب، 

يت��درج يف بناء القوة العس��كرية املزمع اس��تخدامها، يف 

خطوات متعاقبة، حتى تصل إىل الحجم والقوة النهائية، 

يف ق��رار الوصول إىل الرصاع املس��لح. ويج��ب أن تكون 

حس��ابات تكوين القوة العس��كرية والتصعي��د، دقيقة 

للدرج��ة التي تعطي مؤرشاً مقنع��اً، بحتمية الوصول إىل 

هذا املستوى، ورضورته، عىل ضوء تحليل سليم ملعطيات 

املوقف السيايس، والعس��كري، واالسراتيجي، الذي يعد 

األم��ن الوطني، هو العام��ل الحاكم يف كل منها، لتغليب 

قرار الحرب، أو الراجع عنه.

حامية األمن الوطني اإلمارايت
من خ��الل تتبع األط��ر النظرية الس��ابق عرضها يف هذا 

املل��ف ميكن فه��م اس��راتيجية دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة القامئ��ة ع��ىل أن التنمية واألم��ن الوطني هام 

وجه��ان لعملة واح��دة، وفق��اً ألحدث مفاهي��م األمن 

الوطني وتعريفاته يف األدبيات السياس��ية املعارصة. وقد 

قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف السنوات األخرية 

بتأسيس املجلس األعىل لألمن الوطني، ثم هيئة الطوارئ 

واألزم��ات. ويف الع��ام امل��ايض أص��در صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه 

الل��ه، مرس��وماً بقانون اتح��ادي رقم )3( لس��نة 2012، 

بإنش��اء الهيئة الوطنية لألمن اإللك��روين، وتهدف الهيئة 

وفق امل��ادة الرابعة من القرار إىل تنظيم حامية ش��بكة 

االتصاالت ونظ��م املعلومات يف الدولة، وتطوير وتعديل 

واس��تخدام الوس��ائل الالزمة يف مجال األم��ن اإللكروين، 

وه��ي تعمل ع��ىل رفع كف��اءة طرق حف��ظ املعلومات 

وتبادله��ا لدى جميع الجهات بالدولة، س��واء عن طريق 

نظم املعلومات أو أي وس��يلة إلكرونية أخرى. وحددت 

األداة العسكرية 
تُعد األداة الثانية  

بعد الدبلوماسية  
يف وسائل حماية 

األمن الوطني 
اخلارجية

حرصت اإلمارات عىل بناء قوات مسلحة قادرة عىل حامية االنجازات واملكتسبات الوطنية
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املادة الخامس��ة تخصصات الهيئة، والتي تش��مل اقراح 

سياس��ة الدولة يف مجال األمن اإللكروين، وتنفيذها بعد 

اعتامده��ا من املجل��س، ووضع املعاي��ري الكفيلة بتوفري 

األم��ن اإللك��روين يف الدول��ة، واإلرشاف ع��ىل تنفيذها، 

وإع��داد خطة وطنية ملواجهة أي أخطار أو تهديدات أو 

اعتداءات ع��ىل األمن اإللكروين بالتنس��يق مع الجهات 

املعني��ة، والتأكد من فاعلية عمل أنظمة حامية ش��بكة 

االتص��االت، ونظ��م املعلومات لدى الجه��ات الحكومية 

والخاص��ة العاملة يف الدول��ة، واإلرشاف عىل مدى التزام 

الجهات املعنية بتنفيذ متطلبات األمن اإللكروين الصادرة 

عن الهيئة ومتابعة تنفيذها، ومكافحة جرائم الحاس��ب 

اآليل والشبكة املعلوماتية وتقنية املعلومات عىل اختالف 

أنواعه��ا، والتنس��يق م��ع الجه��ات املعني��ة واإلقليمية 

والدولي��ة فيام يتعلق مبجال عمل الهيئة، وتقديم الدعم 

الفن��ي واالستش��اري لجميع الجهات املعني��ة يف الدولة، 

وتلقي الش��كاوى واملقرحات املتعلقة باألمن اإللكروين 

يف الدول��ة، وإعداد ومتويل الدراس��ات والبحوث الالزمة 

لتطوير األمن اإللكروين بالتنس��يق مع الجهات املعنية. 

وتعترب هذه الهيئة مواكبة للتطور العاملي يف مجال األمن 

وتعريفاته ومصادر تهديده.

وقد أش��ار معايل سيف س��لطان العرياين األمني العام 

للمجلس األعىل لألمن الوطني، يف كلمته مبناس��بة اليوم 

الوطني األربعني عام 2011 إىل أن إنش��اء املجلس األعىل 

لألمن الوطني قد جاء اس��تكامالً ملس��رية النمو والتقدم 

واالزده��ار. ويف ه��ذا اإلط��ار جاء قرار صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األع��ىل للقوات املس��لحة، رئيس املجل��س األعىل لألمن 

الوطن��ي، حفظه الله، عام 2006 بإنش��اء املجلس األعىل 

لألمن الوطني. وقد أكد أن إنش��اء املجلس األعىل لألمن 

الوطني ج��اء انطالقاً من رؤية قيادتنا الرش��يدة للتطور 

الذي شهده مفهوم األمن الوطني واملتزامن مع القفزات 

النوعية التي واكبتها الدولة يف كل الجوانب والقطاعات، 

حيث اتسع إطار عمل املجلس األعىل لألمن الوطني منذ 

قيامه ليشمل الجوانب السياس��ية واألمنية واالقتصادية 

والعس��كرية واالجتامعية والعلمي��ة والثقافية والبيئية، 

وهذا ما نص عليه مرسوم إنشاء املجلس. مضيفاً أن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة قد متكنت بتوفيق من الله تعاىل 

وبفضل الرؤية الس��ديدة لقيادتنا الرش��يدة من تحقيق 

األهداف الوطنية العليا التي تم وضعها وفق اسراتيجية 

وطنية شاملة خالل فرات زمنية محددة، حيث حرصت 

الدول��ة يف تحديده��ا لتلك األه��داف والغايات عىل أن 

تتواف��ق مع اإلمكانيات والق��درات الوطنية املتاحة، كام 

قدمت الدولة كل 
أشكال الدعم 

املادي واملعنوي 
لقواتنا املسلحة 

لتمكنها من القيام 
بدورها املهم 

املنوط بها

اإلمارات واحة لألمن واالستقرار

التنمية واألمن وجهان لعملة واحدة
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وضع��ت يف االعتبار الظروف والتطورات التي تش��هدها 

الساحتان اإلقليمية والدولية.

واعت��رب معالي��ه أن الدولة قد واجه��ت خالل األعوام 

األربعني املاضية العديد م��ن املعوقات والتحديات التي 

كان لها تهديد مبارش عىل األمن الوطني، فتمكنت بفضل 

العزمي��ة واإلرصار أن تواجه عقبات وتحديات كل مرحلة 

بحكم��ة وبصرية محققة أهدافه��ا وغاياتها العليا، وذلك 

وفق االس��تثامر األمث��ل لإلمكانيات والق��درات الوطنية 

املتاح��ة. لقد كان��ت مرحلة النش��أة خالل س��بعينيات 

القرن املايض وما صاحبها من حالة عدم االس��تقرار عقب 

الفراغ األمني عىل أثر االنس��حاب الربيطاين املفاجئ من 

املنطقة، وبروز تحدي بناء دولة اتحادية حديثة من أكرث 

املراحل التي واجه خالله��ا األمن الوطني للدولة تهديداً 

حقيق��اً، وق��د كان ذلك كفي��اًل بأن يع��وق تحقيق حلم 

االتحاد، ولك��ن بعزمية اآلباء املؤسس��ني يف تلك املرحلة 

وبفض��ل االلتحام الق��وي بني الش��عب والقيادة متكنت 

بالدن��ا من تج��اوز تلك املرحلة والخ��روج منها أكرث قوة 

ومتاس��كاً. وقد حرصت قيادتنا الرشيدة عىل رضورة بناء 

قوات مس��لحة قادرة عىل حامية اإلنجازات واملكتسبات 

الوطنية، وصون الوطن والذود عن ترابه. ولتحقيق ذلك 

قدمت الدولة كل أش��كال الدعم املادي واملعنوي لقواتنا 

املسلحة لتمكنها من القيام بدورها املهم املنوط بها، فتّم 

وضع سياس��ات التسليح الحديثة املتوافقة مع التطورات 

الجديدة يف مجاالت األسلحة واملعدات العسكرية، والتي 

روع��ي فيها تنوع مصادر الس��الح لتحقيق أكرب قدر من 

الكف��اءة العالية واألداء الفع��ال، وتزامن ذلك مع وضع 

برام��ج تدريب وتأهي��ل حديثة لجميع منتس��بي قواتنا 

املس��لحة من ضباط وضباط صف وأف��راد ليتمكنوا من 

أداء مهامته��م الوطنية النبيل��ة يف خدمة الوطن يف إطار 

املبادئ التي حددتها العقيدة الدفاعية لقواتنا املس��لحة. 

وأول��ت الدول��ة القطاعات األمني��ة األخ��رى يف الدولة 

اهتامم��اً مامثالً لتقوم بدورها يف حف��ظ األمن الداخيل، 

وتحقي��ق االس��تقرار؛ فتمكنت تلك الس��واعد اإلماراتية 

املخلصة من أن تكون عند حس��ن ظن القيادة الرشيدة، 

وأصبح��ت دولتنا واحة لألمن واالس��تقرار الذي ينعم به 

كل من يعيش عىل هذه األرض الطيبة.

أب��رز التهديدات التي تواج��ه األمن القومي 
اإلمارايت

نتيجة ملا تتمتع به اإلمارات من مميزات جغرافية وسياسية 

واقتصادي��ة صاح��ب ذلك وج��ود تهديدات تواج��ه أمنها 

الوطني، ومن أبرز هذه التحديات ما ييل:

� احت��امالت ان��دالع حرب إقليمية وما ينت��ج عن ذلك من 

تأثريات س��لبية ع��ىل االقتص��اد الوطني وحركة الس��ياحة 

والتجارة.

� خلل الركيبة السكانية.

� التهديدات التي تواجه الهوية الثقافية لألجيال الناشئة.

� الهجامت اإللكرونية الت��ي ميكن أن تتعرض لها البنى 

التحتية واملنشآت النفطية.

� بيئ��ة االضط��راب اإلقليم��ي الناجم��ة ع��ن تنام��ي 

الطموحات النووية اإليرانية.

� غياب االستقرار عن دول إقليمية مثل العراق وسوريا.

� خطر تنظيم القاعدة وفروع التنظيم مثل »القاعدة يف 

شبه الجزيرة العربية«.

� تنام��ي معدالت البطالة بني ش��باب املواطنني، وتراجع 

نس��ب ف��رص العمل للمواطن��ني، عىل الرغم م��ن املقدرة 

املتزايدة لالقتصاد الوطني عىل توليد فرص عمل جديدة.

� تحدي��ات مجتمعية ثانوية تهدد األمن املجتمعي مثل 

اإلدمان، وانتشار املخدرات، ومامرسات العنف بني الشباب، 

وكذلك العنوس��ة، والطالق، والزواج م��ن أجنبيات، وتزايد 

االعتامد عىل الخادمات، وغري ذلك•

املصادر: 

تقرير إخباري عن محارضة للفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية منشور يف جريدة االتحاد اإلماراتية، االثنني 30 

www.alittihad.ae ،2013 سبتمرب

ترصيحات معايل سيف العرياين يف جريدة االتحاد، 

بتاريخ 2 ديسمرب 2011.

مقال د. زكريا حسني-أستاذ الدراسات االسراتيجية، 

www.khayma.com

www.moqatel.com :موسوعة »مقاتل« اإللكرونية

سحر مهدي، مفهوم األمن القومي، جريدة االتحاد.

عاصم فتح الرحمن أحمد الحاج، نحو مفهوم شامل 

www.sudanile.com ،وجديد لألمن الوطني

أرشف عالم، أمن املعلومات واألمن القومي، )القاهرة: 

الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2007(.

إميان أحمد عبد الحليم مهدي، التحول الدميقراطي 

واألمن القومي: بالتطبيق عىل مرص والعراق 1991 - 

2005، رسالة ماجستري، )جامعة القاهرة: كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية، 2008(.

رضا حسني محمد، التغري يف بنية النظام الدويل وأثره 

عىل األمن القومي العريب، رسالة ماجستري، )جامعة 

القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2009(.

عادل عبد الصادق، أثر اإلرهاب اإللكروين عىل 

استخدام القوة يف العالقات الدولية.

موسوعة ويكيبيديا اإللكرونية:  HYPERLINKتقرير 

www.mustaqila. :إخباري منشور عىل الرابط اإللكروين

com/2013

شبكة يب يب يس، تقارير وتحليالت منشورة عىل الرابط: 

www.bbc.co.uk/arabic

نرشة أخبار الساعة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسراتيجية، إضافة إىل تقارير وتحليالت منشورة عىل 

املوقع اإللكروين للمركز.

 إنشاء اجمللس 
األعلى لألمن 
الوطني جاء 

انطالقًا من رؤية 
قيادتنا الرشيدة 

للتطور الذي شهده 
مفهوم األمن 

الوطني

هيئة الطوارئ واألزمات إحدى الجهات الداعمة لألمن يف الدولة
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يأيت وصف وزير الخارجية اإليراين ملا جاء يف وسائل اإلعالم 

حول املقرتح الرسي املقدم من إيران ملجموعة 1+5 بأنه بعيداً 

عن الواقع ليؤكد من خالله عىل مسألة اإلبقاء عىل رسية 

املقرتح باعتباره أحد مؤرشات جدية إيران يف الوصول إىل 

حلول مرضية للطرفني وأن اإلبقاء عىل هذه الرسية هو أمر 

طبيعي يف العالقات الدولية .

إعداد:
د.سلطان حممد النعيمي
أكادميي وباحث إماراتي

مقاربات التفاوض بني إيران و 1+5 يف البـــــــــــــرنامج النــووي اإليــراين
املباحثات والتوصل إىل نتائج ملموسة سوف تستغرق وقت من الزمن

الحقيقة أن هذه الترصيحات تأيت ُجلها يف إثر ما تناوله 

موق��ع "ديبكا" وموقع "املونيرت" من تفاصيل حول املقرتح 

اإلي��راين املقدم ملجموعة ال� 1+5 والذي جاء تحت عنوان 

"إنه��اء أزمة غري رضورية، وفت��ح آفاق جديدة"، وقد أورد 

موقع "ديبكا" تفاصيل ذلك املقرتح عىل النحو التايل:

- إي��ران لن تتنازل عن حقه��ا يف تخصيب اليورانيوم مهام 

كانت الظروف.

- إيران مستعدة لتسليم مقدار من اليورانيوم الذي قامت 

بتخصيبه يف فرتة زمنية محددة . 

- خفض مستوى التخصيب يف إيران إىل مستوى أقل - من 

املحتمل 5 %.

- إيران س��تحد من التخصيب بنسبة 20 % وتبقي اإلنتاج 

املخص��ص إلنتاج النظائر املش��عة املس��تخدمة يف صناعة 

األدوي��ة والقضايا البحثية، وهذه الفقرة حس��ب "ديبكا" 

كانت مشوبة بالغموض يف البيان. 

- إيران ستس��مح يف النهاية ملفتيش الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بزيارة موقع "بارتشني" العسكري. 

- إي��ران تقبل التوقيع عىل الربوتوك��ول اإلضايف ولكنها لن 

تسمح بتفتيش املنشآت التي مل يعلن أنها نووية. 

- طه��ران تعد بأن ال تبني مفاعل انش��طار البلوتونيوم يف 

مدينة "اراك" كبديل عن تخصيب اليورانيوم.
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مقاربات التفاوض بني إيران و 1+5 يف البـــــــــــــرنامج النــووي اإليــراين
املباحثات والتوصل إىل نتائج ملموسة سوف تستغرق وقت من الزمن

بداي��ة فإن محاولة تلم��س الخط��وط العريضة لذلك 

املق��رتح الرسي، تأيت من خالل دراس��ة ثوابت كال الطرفني 

وهامش الحركة لكليهام للوصول إىل مقاربة مقنعة إىل حٍد 

ما يف هذا الشأن. 

الثوابت الغربية
- يتضح من الوهلة األوىل اإلجامع حول رفض امتالك إيران 

للس��الح النووي، وباالنتق��ال إىل جوانب أخرى يتضح من 

خالل تتبع املباحثات السابقة تشدد دول يف وقف الربنامج 

النووي اإليراين بشكل مطلق، واعتقاد طرف آخر بحقها يف 

امتالك الربنامج النووي لألغراض السلمية.

- تعود األم��ور من جديد لتظهر مقارب��ات بني مجموعة 

ال�1+5 في��ام يتعلق بحق إيران يف امت��الك برنامج نووي 

سلمي، ويبقى التباين يف حقها يف مسألة التخصيب داخل 

أراضيها. 

- ينتق��ل التباين الحق��اً ليالمس نس��بة التخصيب، فبعد 

رفع نس��بة التخصيب يف إيران إىل 20 %، مل يعد الحديث 

هنا حول ح��ق التخصيب من عدمه، وإمنا حول النس��بة 

املسموحة إليران بتخصيبها.

- مس��ألة الس��امح ملفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بتفتيش موقع "بارتشني" أصبح أمراً ُملحاً لتبديد املخاوف 

إن حماولة تلمس 
اخلطوط العريضة 

للمقرتح السري، 
تأتي من خالل 

دراسة ثوابت كال 
الطرفني وهامش 

احلركة لكليهما

والغموض التي تحوم حوله، املراقبة والس��امح بالتفتيش 

املفاجئ للمنشآت النووية اإليرانية هو أمر يصب يف خانة 

تبديد الشكوك ويأيت ذلك من خالل التوقيع عىل الربتوكول 

اإلضايف ملعاهدة الحد من االنتشار النووي )إن .يب.يت(. 

الثوابت اإليرانية
- امت��الك برنامج نووي ودورة الوقود النووي هو جزء من 

االعتزاز القومي وأمر يرفض التنازل عنه الش��عب اإليراين 

قبل نظام���ه، وما س��اعد عىل ذلك هو الوصول إىل نسبة 

20 % من التخصيب. 

- تبديد الش��كوك التي تحوم حول ه��ذا الربنامج النووي 

أمر يدركه النظام اإليراين بأنه يف حال عدم تحقيقه سوف 

يخرس تعاطف بعض دول مجموعة 1+5 ويضعف موقفها 

تجاه بقية املجموعة، غري أنه يف الوقت نفس��ه تتهم إيران 

عىل لس��ان مندوبها يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عيل 

أصغر س��لطانية مفت��يش الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية 

بالتجسس لصالح دول غربية.

هامش املقاربات بني إيران ومجموعة الـ5+1  
ميكن تقيص هامش املقاربات بني الطرفني يف التايل:

- مس��ألة امتالك إيران لربنامج نووي لألغراض الس��لمية، 

هو أمر مقبول لدى مجموعة 1+5، ويف حني تبقى مسألة 

التخصيب أمر ال ميكن الرتاجع عنه بالنسبة للنظام اإليراين، 

تأيت نسبة التخصيب لتشكل هامش حركة يف هذا الجانب، 

بع��ض الترصيح��ات القادمة من إي��ران تؤك��د أن إيران 

مس��تعدة للتباحث يف نس��بة 20 %، ويبقى التساؤل هنا 

هل سيأيت بوصفه تعليق لهذه النسبة أم وقف تام لها؟.

- مس��الة نق��ل مخ��زون اليوراني��وم اإلي��راين إىل الخارج 

لتحويله لصفائح وقود نووي وعىل الرغم من اعتبار بعض 

املس��ؤولني اإليرانيني عىل أنه خ��ط أحمر إال أن هذا األمر 

وارد، وما يعزز هذا األمر هو العودة إىل االتفاق الثاليث بني 

إي��ران وتركيا والربازيل وموافقة إي��ران عىل نقل مخزونها 

من اليورانيوم للخ��ارج، هذا ال يعني نقل جميع املخزون 

وإمنا االحتفاظ بجزء منه يف إيران، وهو ما حدث س��ابقاً، 

ففي البداية رفضت إيران العرض املقدم من 1+5 والقايض 

بنق��ل مخزونها البالغ يف تل��ك الفرتة 1200 كيلو جرام من 

اليوراني��وم، ثم ع��ادت بعد ع��ام بعد أن بل��غ مخزونها 

الضعف أي 2400 كيلو جرام لتوافق عىل ذلك العرض عن 

طريق االتف��اق الثاليث بينها وبني الربازيل وتركيا، وهو أمر 

رفضه الغرب عىل اعتبار أن املوافقة جاءت متأخرة. 

- التوقي��ع اإلي��راين عىل الربتوكول اإلض��ايف لن يكون عىل 

ش��اكلته باملطلق وتبقى اإلش��كالية يف تفسري كال الطرفني 

للمواقع وما إذا كانت مواقع نووية أم ال. 

- القضي��ة ال تكمن هن��ا يف موقع "بارتش��ني"، فإذا كانت 

هناك ش��بهات حول هذا املوقع فإن عمليات التطهري التي 

حدثت يف هذا املوقع س��تجعل النظ��ام اإليراين واثق من 

س��المته، وبالتايل ال رضر يف تفتيشه وفق ضوابط محددة، 

ولكن تكمن اإلش��كالية يف املس��تقبل ومس��ألة الس��امح 

بالتفتيش للمواقع التي ال تعتربها إيران مواقع نووية، ولذا 

من املستبعد أن توافق إيران عىل ذلك.

وختام��اً فإن الص��ورة العامة تش��ري إىل احتفاظ إيران 

بربنامجها النووي الس��لمي ونس��بة تخصيب ال تزيد عن 

%5، يف الوقت الذي تقوم بالخطوات التي تبدد الش��كوك 

فيها، واحت��امل نقل جزء من اليوراني��وم املخصب وليس 

جميع��ه للخ��ارج، والتوقيع ع��ىل الربتوك��ول اإلضايف مع 

رشوط محددة وواضح��ة، ويف املقابل رفع كيل للعقوبات 

املفروضة عليها. 

ويف ظ��ل تعقيدات آلي��ات تنفيذ االتف��اق إن حدث، 

ورمبا انتظار كل طرف مبادرة الطرف اآلخر فإن هذا األمر 

يدف��ع للقول أن املباحثات والوصول إىل نتائج  ملموس��ة 

س��وف يس��تغرق وقت من الزمن، وهو ما جاء عىل لسان 

الرئيس األمرييك حني أشار أن الوصول إىل تفاهامت يحتاج 

إىل العدي��د من اللقاءات والح��وارات، وهو ما أكده وزير 

الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف أن حكومته سعيدة 

بتعلق الشعب اإليراين بها ولكن السياسة الخارجية تحتاج 

إىل الصرب والتأين للوصول إىل النتائج امللموسة•

منشأة نووية جنوب طهران
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من الصعب الفصل بني 

النواحي السياسية والعسكرية، 

كذلك يصعب الفصل بني 

الجغرافيا السياسية والجغرافيا 

العسكرية لصعوبة التمييز 

بينهام،

وتشكل الجغرافيا عمقاً أساسياً 

لكل التحركات العسكرية وسري 

العمليات الحربية.

إعداد: ُمعني أحمد حمُمود

اجلغرافيا العسكرية ودورها يف 
معارك احلرب احلديثة

عمق أساسي لكل التحركات العسكرية وسري العمليات احلربية
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 إذ أنه من املستحيل فصل العمليات العسكرية عن 

ظروف البيئة الجغرافية حيث متثل األرض بواقعها 

الطبيع��ي والبرشي مرسحاً للعمليات العس��كرية، 

لذا تهتم الجغرافيا العس��كرية بدراسة العالقة بني 

البيئة الجغرافية من جهة وبني األنشطة العسكرية 

من جهة أخرى.

تعريف الجغرافيا العسكرية
ه��ي البحث ع��ن الخطوط العريض��ة التي تحدد 

اتجاه القوى واألهداف واملصالح القومية وتحديد 

أماك��ن الن��زاع الفعيل أو املحتمل��ة والتنبؤ بوقت 

ومكان األحداث وتقوم الجغرافيا العسكرية برسم 

املس��ارات الجغرافية الربية والبحرية التي س��وف 

تنتجها القوات املحاربة يف س��بيل الوصول للهدف 

فض��اًل عن أنها تح��دد مواقع األهداف الرئيس��ية 

الحيوية التي يكون يف تدمريها أثر عىل إعاقة تقدم 

الجيش املع��ادي مثل الطرق والجس��ور واملناطق 

الصناعية وتعد األخرية من األهداف اإلس��راتيجية 

املهمة يف الحرب.

عالقة وثيقة بني الجغرافيا العسكرية والحرب
ترتب��ط الجغرافي��ا العس��كرية واإلس��راتيجية  الوطنية 

برباط وثي��ق، إذ تبحث األوىل عن الخط��وط العريضة، 

التي تحدد اتجاه القوى، واأله��داف، واملصالح القومية، 

وتحدي��د أماكن النزاع الفعيل أو املحتملة، والتنبؤ بوقت 

ومكان األحداث، وتهتم الثانية بإعداد، واس��تخدام القوة 

السياس��ية واالقتصادية للدولة، إىل جانب قوتها املسلحة 

يف الس��لم والحرب لتأمني األهداف الوطنية، لذا يصعب 

الفصل بينه��ام فكل واحدة منهام تعتم��د عىل األخرى، 

تتأثر بها وتؤثر عليها، كذلك يصعب فصل اإلس��راتيجية 

العسكرية عن الشؤون السياسية، واملدنية، واالقتصادية، 

وذل��ك ألن الح��رب ال تقت��ر عىل مع��ارك الجيوش يف 

امليدان، بل تشمل جميع مظاهر الحياة كذلك.

ويف هذا الس��ياق ال ب��د من التأكيد ع��ىل أن العالقة 

وثيقة بني الجغرافيا العس��كرية والح��رب، فعندما تتوتر 

العالق��ات بني ال��دول وتص��ل إىل درجة الح��رب، تقوم 

الجغرافيا العس��كرية برسم املس��ارات الجغرافية الربية 
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هيئة األركان تعد 
مسارح العمليات 

للحرب وساحة 
املعارك احملتملة 

بعد دراسة 
اجلغرافيا العسكرية 

بشكل دقيق

والبحرية، التي س��وف تنتهجها القوات املحاربة يف سبيل 

الوص��ول للهدف، فضالً عن أنها تح��دد مواقع األهداف 

الرئيس��ية الحيوية، التي يكون يف تدمريها أثر عىل إعاقة 

تق��دم الجيش املعادي، مثل الطرق والجس��ور واملناطق 

الصناعية، وتعد األخرية من األهداف اإلسراتيجية املهمة 

يف الحرب، ألنها تزود الجيش املحارب بالرضورات الالزمة، 

وتدمريها يثري القل��ق داخل صفوف الجيش املعادي. أي 

أن للجغرافيا العس��كرية دوٌر فعاٌل يف كل أنواع الحروب 

الربية، والبحرية، والجوية.

أهمية  العلوم الجغرافية لألغراض العسكرية
ويك تؤدي الجغرافيا دورها، فقد قامت املدارس والكليات 

العس��كرية الكربى بتدريس الجغرافي��ا الحربية وأصولها 

وقواعده��ا وه��ذا األمر يعن��ي ويعكس أهمي��ة العلوم 

الجغرافية لألغراض العس��كرية! كيف ال،  والجميع يقدر 

الجهود الت��ي قامت بها مختلف وزارات الدفاع يف العامل 

القديم بتطوي��ر أهم تابع لها وه��ي التوابع املتمثلة يف 

الخدم��ات الطبغرافية، الت��ي تدعى بإدارات املس��احة 

العس��كرية، أو املديري��ات الطبوغرافي��ة، أو املعاه��د 

القومي��ة الجغرافي��ة ك��ام يف العاصمة باري��س، وكيف 

قامت هذه اإلدارات واملعاهد املس��احية � الجيوديزية � 

الطبغرافية بأداء دورها يف متثيل مختلف عنارص س��طح 

األرض خرائطي��اً ومبقاييس عدة، وضع��ت بداية لخدمة 

األغراض العس��كرية وأصبح��ت يف الوقت الحارض تخدم 

مختلف النشاطات املدنية لإلنسان.

لذلك البد من الس��يطرة عىل جغرافية س��طح األرض، 

ليك يتمكن العس��كريون من تنفي��ذ خططهم، إذ كيف 

ميكن الس��يطرة عىل جغرافية الس��طح دون التمكن منه 

بواس��طة الخرائط العلمية الفنية عالية الدقة يف التنفيذ، 

األم��ر الذي أضفى ويضفي عىل العل��وم الجغرافية، هذا 

البعد الفني الرائع الذي طورته الجغرافيا بواسطة علومها 

الكارتوجرافية املختلفة.

سيطرة الجغرافيا عىل الفكر العسكري الغريب
ط��وال القرن الثامن عرش والتاس��ع عرش وحتى منتصف 

القرن العرشين س��يطرت الجغرافيا عىل الفكر العسكري 

للغ��رب، وكان��ت الجغرافي��ا الحربية توحد ه��ذا الفكر 

العس��كري الغ��ريب، وكذل��ك الرشقي، أي كانت تش��كل 

عامل مش��رك للفك��ر االس��راتيجي العس��كري للقوى 

الك��ربى يف العامل. وألس��باب تتعلق بأس��اليب الكش��ف 

املتط��ورة في��ام وراء الح��دود الت��ي عرفها الع��امل بعد 

الحرب العاملية الثانية، ومنها الكش��ف الراداري املحمول 

بواس��طة الطائ��رات واألق��امر الصناعي��ة، تطور مس��ح 

األرض بواس��طة األقامر الصناعية، وتطورت آليات املسح 

الفضايئ والجوي الرقمي واس��تخدام الحواسيب يف آليات 

الكش��ف والتحليل، جعلت الجغرافي��ا بداية تتجرد من 

أهميته��ا الحربية، ولتصبح »جغرافي��ا مدنية« وتحولت 

الدراس��ات واألبح��اث الجغرافية من أهدافها لتس��تقر 

عند تطوير واس��تخدام س��طح األرض االستخدام األمثل، 

وتحول الجغرايف من مهن��دس حريب للمكان إىل مهندس 

تخطيطي للمجال، ويف نفس الوقت أدى إىل ترجيح كفة 

العلوم الجغرافية باتجاه التطبيقات الحرضية عوضاً عن 

التطبيقات الحربية التي كانت سائدة يف القرنني 18 و19 

وبداية القرن العرشين.

ازدهرت الجغرافيا الحربي��ة وبلغت ذروتها يف القرن 

 Ferrucio التاس��ع عرش، ففي إيطالي��ا تؤكد دراس��ات

Botti ذل��ك وبأن الجغرافيا كان��ت أهم مركبة يجب أن 

تدرك يف الفنون العس��كرية، ويف الواقع وتأثرت املدرسة 

الفرنسية العسكرية باملدرسة االيطالية واشتهر يف فرنسا 

عدد من كب��ار الضب��اط الذين تخصص��وا يف الجغرافية 

الحربي��ة خاصة بعد الحرب الفرنس��ية األملانية )-1870

1871م( ومنهم عىل س��بيل املثال وليس الحر Niox و

Marga اللذان قاما بتأليف موس��وعة هامة يف الجغرافيا 

الحربية الفرنسية وقاما بتدريسها حتى نهاية الثالثينات 

من القرن العرشين.

وكان لسويرسا باٌع كبري يف الجغرافيا العسكرية الحربية 

التي طورها وساهم يف بلورة أهميتها يف املعارك الحديثة 

العقيد Arnold keller الذي كان رئيس��اً ألركان الجيش 

الس��ويرسي، حي��ث نجح بتألي��ف مرج��ع يف الجغرافيا 

العسكرية لسويرسا وهو مكون من 34 كتاب )جزء( بني 

عام��ي 1906 و1922، وكان يعتقد ب��أن الدول األوروبية 

لن تحرم كون س��ويرسا دولة محاي��دة غري حربية وغري 

عدوانية، وبأنها س��تتعرض للعدوان املبارش أو ستستخدم 

أراضيها لعبور الجيوش املتحاربة.

وهكذا نجد بأن لكل دولة أوروبية عدد من الجغرافيني 

العس��كريني الذين ساهموا يف وضع اسراتيجيات دفاعية 

هامة عن بالدهم أخذ بعني االعتبار الخصائص الجغرافية 

داخ��ل املجال الوطني، وكذلك أخذا بعني االعتبار رشوط 

املوقع وخصائصه، ونس��تطيع أن نجد يف الس��ويد أعامل 

 Tudorel  Ene ويف روماني��ا أع��امل Gunnar Aselius

.Toao Vieira Borges ويف الربتغال أعامل

وم��ع هذا فال يس��تطيع أح��د الجزم ب��أن الجغرافيا 

الحربي��ة ه��ي جغرافي��ا أوروبية ف��إن عدداً كب��رياً من 

الدراس��ات الجغرافي��ة العس��كرية ظه��رت يف كندا بني 

عامي 1867 و2002،  والتي تؤكد بأن املدرسة الجغرافية 

العس��كرية الكندية بعد تأثرها بالفكر الفرنيس تحولت 

إىل التأثري بالفكر األنكلوساكسوين األمرييك.

وبالرغم من تراج��ع كفة الجغرافيا الحربية يف الغرب 

لتح��ل محلها الجغرافيا املدني��ة أو الحرضية، فقد بقيت 

الجغرافيا الحربية ذات أهمية خاصة يف مجموعة الدول 

اآلس��يوية وخاصة لدى املفكرين العس��كريني يف اليابان، 

 Kyoichi والصني وكوريا وإندونيس��يا، وتثبت دراس��ات

Tachi Kawa يف الياب��ان بأن من أهم أهداف الجغرافيا 

دراسة الخرائط والجغرافيا جانب مهم للتخطيط للمعارك
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الحربية يف اليابان تكمن يف تنظري املجال Space ألغراض 

إس��راتيجية تطبيقية دفاعية أو هجومي��ة وأقرت قيادة 

أركان الجيش الياباين أهمية الجغرافيا الحربية من خالل 

هذا التعريف منذ عام 1941.

ولقد عرفت الدراسات واألبحاث يف الجغرافيا الحربية 

أو العس��كرية ذروتها يف القرن التاس��ع عرش  وأدت إىل 

تطوي��ر علوم عس��كرية هامة منش��قة أو متفرعة منها 

وخاصة علم الجيوسراتيجية Geostrategy أو الجغرافيا 

اإلسراتيجية.

الجغرافيا واالسرتاتيجية العسكرية
كانت الجغرافيا منذ أن بدأت الحضارات األولية والزالت 

هي البوتقة األساس��ية لإلس��راتيجية العسكرية لإلنسان 

يف صياغ��ة خطط��ه الهجومي��ة أو خطط��ه التكنيكي��ة. 

لقد اس��تعرض أحد الضباط الجغرافيني الفرنس��يني وهو 

جوس��تاف ليون ينوك��س )1890 – 1921( يف كتابه عن 

الجغرافي��ا الحربية بإس��هاب دور الجغرافيا يف الحروب، 

وه��و ال��ذي أرىس مفاهيم وأس��س ومب��ادئ الجغرافيا 

الحربي��ة، وب��دأت ه��ذه املب��ادئ بالتط��ور م��ع نهاية 

الحروب العس��كرية يف الفرة النابليوني��ة، وبدأت باقي 

الدول األوروبية كإيطاليا، والنمس��ا، والربتغال، وسويرسا، 

وروس��يا تس��تفيد من الفكر الجغرايف الح��ريب الفرنيس 

الق��ايض بالتع��رف الجيد عىل مختلف عن��ارص جغرافية 

امل��كان من أجل اس��تخدامها واالس��تفادة منها لألعراض 

العسكرية، فأش��كال التضاريس، واملناخ، والهيدرولوجيا 

»جغرافية املجاري املائية السطحية«، وجغرافية النبات، 

تشكل قواعد العمل الرئيسة يف التحليل الحريب لألغراض 

الدفاعية والهجومية عىل حد سواء.

وقامت املدارس والكليات العسكرية الكربى بتدريس 

الجغرافي��ا الحربي��ة وأصوله��ا وقواعده��ا ل��يك تؤدي 

»الجغرافي��ا« دوره��ا وهذا األمر يعن��ي ويعكس أهمية 

العلوم الجغرافية لألغراض العسكرية! كيف ال،  والجميع 

يقدر الجهود الت��ي قامت بها مختلف وزارات الدفاع يف 

الع��امل القديم لتطوير أهم تابع لها وهي التوابع املتمثلة 

يف الخدم��ات الطبغرافية، التي تدعى بإدارات املس��احة 

العس��كرية، أو املديري��ات الطبوغرافي��ة، أو املعاه��د 

القومي��ة الجغرافي��ة ك��ام يف العاصمة باري��س، وكيف 

قامت هذه اإلدارات واملعاهد املس��احية � الجيوديزية � 

الطبغرافية بأداء دورها يف متثيل مختلف عنارص س��طح 

األرض خرائطي��اً ومبقاييس عدة، وضع��ت بداية لخدمة 

األغراض العس��كرية وأصبح��ت يف الوقت الحارض تخدم 

مختلف النشاطات املدنية لإلنسان.

الخصائص العامة للجغرافيا العسكرية
الجغرافيا العسكرية هي توجيه للمهمة، وال يشكل جمع 

املعلوم��ات عن املرسح العس��كري أو منطقة العمليات 

تطبيقاً للجغرافيا العس��كرية. فالطبيعة األساسية للعمل 

الجغرايف تأيت عند تحليل العالقات املكانية، ودور املنطقة 

ع��ىل ضوء املهم��ة، ويف حال تغيري ه��ذه املهمة فإن أثر 

معامل ومظاهر املنطقة ستتغري بالطبع.

تشكل الجغرافيا العسكرية جانباً من عملية التخطيط 

التي يقوم بها القائد، وتبدأ عملية التخطيط  عند استالم 

أو ت��ويل مهمة جديدة م��ن القيادات األع��ىل، وبعد أن 

يقوم هذا القائد بتحليل ودراس��ة املهمة، تكون الخطوة 

التالي��ة إع��داد تقدير موق��ف، ويش��مل تقدير املوقف 

دراس��ة املهمة والق��وات الصديق��ة والق��وات املعادية 

وتحليل جغرايف عس��كري لخصائص منطق��ة العمليات. 

 Courses Of وتوضع وتقيم بدائل املس��الك املفتوح��ة

Actions إلنجاز املهمة. ويقرر القائد بناء عىل املس��لك 

املفتوح ويص��در األوامر. وتعترب نوات��ج التخطيط مهام 

تس��ند للوحدات األدىن، وباس��تالم هذه املهام الجديدة 

من قبل الوحدات األدىن تبدأ دورة جديدة من التخطيط 

العسكري مبا يف ذلك تقديرات إضافية للموقف والتحليل 

الجغرايف ملناطق العمليات الجديدة.

منطقة العمليات هي منطقة جغرافية تعرّفها املهمة 

العسكرية، وتشمل املنطقة التي ستتأثر مبارشة بالقوات 

واألسلحة تحت س��يطرة القائد. وتشمل املنطقة املحتلة 

من ِقب��ل قوة معادي��ة، ومع��امل األرض املبينة كأهداف 

يُطلب احتاللها أو السيطرة عليها، واملنطقة التي تسيطر 

عليها القوات الصديقة القريبة، ومنطقة الدعم واإلسناد 

للقوات نفس��ها، ويتطل��ب األمر من القائ��د معرفة كل 

يشء ع��ن منطق��ة العمليات، ومناطق األح��داث الهامة 

يف منطق��ة التأثري Area Of Interest األكرب، والتي تضم 

منطق��ة العملي��ات، وقد يحدد القائد مصادر اس��تطالع 

لإلبالغ عن منطقة التأثري، أو يطلب استخباراً عن منطقة 

التأثري من قيادات أعىل.

االس��تخبارات  م��ن  عن��ر  العس��كرية  الجغرافي��ا 

العسكرية، وجزء من مسؤولية ركن االستخبارات، وتقوم 

مفارز االستخبارات بجمع املعلومات عن املعامل الطبيعية 

واالصطناعي��ة، وع��ن العام��ل الب��رشي يف امل��رسح أو 

منطقة العمليات. ويف مصطلحات االس��تخبارات يتوافق 

مصطلح اس��تخبارات القتال وتحليل األرض، أما مصطلح 

االستخبارات االسراتيجية فيتوافق وتحليل املرسح.

الجغرافي��ا العس��كرية ثالثية األبعاد، وت��دور الحرب 

يف املحيطات تحت س��طح األرض ويف الجو فوق س��طح 

األرض كام هي الحال عىل س��طح األرض. الزمن واملسافة 

عنرين، وأهمية املواقع النس��بية تخ��ذ جميعها مبعان 

قيمة الجغرافيا العسكرية

كان للجغرافيا العس��كرية يف امل��ايض أثر جوهري 
عىل القتال العس��كري، ولعب ش��تاء روس��يا دوراً 
يف هزمية نابليون وهتلر. وس��اعدت أشكال سطح 
األرض )هض��اب الكويس��تا Cuestas( التي ميكن 
الدف��اع عنها، والواقعة ش��امل باريس عىل إيقاف 
الغ��زو األمل��اين ع��ام 1914، وأوقف��ت األس��يجة 
النباتي��ة تقدم الحلف��اء يف النورمان��دي، واعرتض 
اتساع مس��احة الصني املحاوالت اليابانية للسيطرة 
العس��كرية يف الثالثين��ات م��ن الق��رن العرشين، 
ومكنت طبيعة منطقة الخليج العريب التكنولوجيا 
من س��حق الجيش العراقي بوقت قصري جداً، ومن 
املنطقي أن يكون للجغرافيا العسكرية أثر جوهري 

عىل القتال مستقبالً.
إن قيم��ة الجغرافيا العس��كرية يف ش��مولها لتأثري 
منطقة العمليات بإجراء وإدام��ة التحليل املكاين. 
إن بقاء الجغرافيا العسكرية ال يعود إىل إمكانياتها 
ألنه��ا نادراً م��ا تُطبق م��ن جغرافي��ني مدَربني أو 
عس��كريني يفهم��ون النهج الجغ��رايف، وحتى ذلك 
ف��إن األف��كار واملفاهيم الجغرافية ه��ي اآلن أكرث 
مام مىض أمر أس��ايس لتخطي��ط وإدارة العمليات 
العسكرية، وهنا يربز السؤال: ما هو دور الجغرافيا 

العسكرية يف كل أنواع الحروب؟.

لعب شتاء روسيا دوراً مهامً يف هزمية نابليون
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مختلف��ة عندم��ا ميك��ن ذلك، به��دف إيص��ال الذخائر 

بوساطة طائرة أو صاروخ، أو املراقبة من قمر اصطناعي. 

وعند تقدير املوقف يجب إن يدخل باالعتبار الغواصات 

والطائ��رات  واألقامر الصناعي��ة يف مداراتها حول األرض، 

بل وحت��ى املحطات الفضائي��ة املأهولة باإلنس��ان. إن 

منطق��ة العمليات يف واقع األم��ر هي حجم ثاليث األبعاد 

يراوح من دون س��طح األرض إىل الحد الخارجي للفضاء 

القريب Inner Space  للكرة األرضية.

تس��تخدم الجغرافي��ا العس��كرية آخ��ر التكنولوجيا 

الحديثة واألس��اليب، حيث تستخدم األقامر االصطناعية 

يف الجيوديزي��ا والكارتوغرافي��ا، كام يس��تخدم التصوير 

الفضايئ يف الكارتوغرافيا وتحليل األرض وتحليل املرسح. 

وتس��تخدم أجه��زة الحاس��ب اآليل يف إجراء حس��ابات 

عوامل الوقت وامل��كان ومواقع األهداف وتكملة وإدارة 

وتحليل املعلومات الجغرافية. وتعترب األس��اليب الحديثة 

 Spatial يف الرياضي��ات واإلحص��اء والتحلي��ل امل��كاين

Analysis  تطبيقاً ملشاكل الجغرافيا العسكرية.

مشكالت الجغرافيا العسكرية 
وهنا ال بد من االشارة إىل النقص العام والكبري للمعرفة يف 

الجغرافيا العس��كرية. وتوظف جميع القوات العسكرية 

مختلف عن��ارص الجغرافيا العس��كرية، لكن معظمها ال 

يدرك أنه يس��تخدم الجغرافيا العسكرية. يشكل تحليل 

األرض ج��زءاً من العقيدة التعبوية، وتحليل املرسح جزء 

مقبول من  العملية االستخباراتية. وتوظف الجيوبولتيك 

يف الدراسات االسراتيجية السياسية – العسكرية، وهذه 

التطبيقات يف الجغرافيا العس��كرية تستخدم عادة دون 

إدراك لوجهة النظر املكانية للتحليل الجغرايف.

ونادراً ما تم تدريس الجغرافيا العس��كرية كموضوع 

موحد، ويدرس تحليل األرض وتحليل املرسح يف املعاهد 

العسكرية كقس��م من مساقات التعبية أو االستخبارات، 

وت��درّس عن��ارص الجيوبولتي��ك يف كلي��ات الحرب. عىل 

أي حال اختفى التقدير األس��ايس للجغرافيا العس��كرية 

كموضوع موحد بإجراء التحليل املكاين.

إن إلدخال تحلي��ل املنطقة Area Analysis يف عمل 

ركن االس��تخبارات ميزة توفري راع لهذا النش��اط، وتوجد 

له س��لبية يف تعزيز ميل القادة وضباط العمليات للركيز 

عىل العدو والقوات الصديقة وتجاهل أو تقليل خصائص 

منطقة العمليات إىل مرتبة ثانوية.

الجغرافيا العسكرية والحرب الربية
إن اله��دف الرئي��س من الح��رب الربية غالب��اً ما يكون 

الضغط املبارش عىل أفراد الشعب املعادي بتدمري وسائل 

املقاومة لديه والس��يطرة ع��يل مراكز القوى التي يعتمد 

عليه��ا، مبعنى أن الهدف من الحرب الربية تحطيم جيش 

العدو ع��ن طريق تدم��ري الصناعات الحربي��ة واملدنية 

واملراك��ز التجاري��ة باعتبار أنه��ا تحد من ق��درة العدو 

عىل القتال وإش��عاره بأنه غري ق��ادر عىل إحراز أي نر 

عسكري وكشفه أمام ش��عبه بأنه غري قادر عىل الحفاظ 

ع��ىل أراضيه مام ي��ؤدي إىل انهيار ال��روح املعنوية لدى 

الشعب واستس��المه أمام عدوه، فالجغرافية العسكرية 

تحدد املحاور الرئيس��ية عىل الجبهة الت��ي تتوزع عليها 

القوات بش��ن هجوم مبارش عىل الق��وات املعادية بعد 

تحدي��د مناطق الضعف فيه حت��ى تتمكن من الدخول 

إىل أراضية، أو التس��لل من حوله للوصول خلف صفوفه 

لقط��ع طرق النق��ل واملواص��الت وبالتايل ش��ل حركات 

اإلم��داد والتموين اليه وتراعي الجغرافيا العس��كرية يف 

ذلك العوائق الطبيعية مثل التضاريس واملناخ وتش��رك 

مع األفرع العسكرية يف تجهيز اإلمكانات الالزمة للتغلب 

عليها.

وعىل س��بيل املثال يف حرب أكتوبر 1973 استطاعت 

القوات املس��لحة املرية أن تع��رب العائق املايئ املتمثل 

يف قن��اة الس��ويس ضفته��ا الغربية اىل الضف��ة الرشقية 

بالق��وارب املطاطي��ة ملفاج��أة العدو واس��تغالل مراكز 

الضع��ف يف جبهته وقد اس��تخدمت أيضاً خراطيم املياه 

لتحطيم وذوب��ان الحاجز الرميل ثم مدت جرس س��ابق 

التجهي��ز لعب��ور اآللي��ات واملركبات العس��كرية أي أنه 

مبج��رد أن توض��ع الخطط اإلس��راتيجية ويحدد الهدف 

تنطلق القوات نحو الهدف بعد دراس��ة وس��ائل الحركة 

والط��رق التي تتبعه��ا الجيوش مع وضع ج��دول زمني 

للتقدم ومراعاة العوائق التي قد تحد من كفاءة الحركة.

وهناك م��ن ضمن عنارص تقرير املوق��ف قبل اتخاذ 

قرار القائد هي دراسة طبيعة األرض يف مرسح العمليات 

وكذل��ك األحوال الجوية والتي متكن من تنفيذ العمليات 

بس��هولة دون عوائق أرضية أو طقس غري مناسب وبعد 

ذلك يتخذ القائد قرار املعركة.

الجغرافيا العسكرية والحرب الجوية 
وأم��ا يف مج��ال الحرب الجوي��ة فقد  تط��ورت أهداف 

الجغرافيا اإلس��راتيجية لهذه الحرب تطوراً كبرياً ورسيعاً 

مع تطور التكنولوجيا الحديثة، فلم تعد وظيفة الس��الح 

الجوي ق��ارصة عىل نق��ل الجنود، والس��الح، والذخرية، 

وامل��ؤن، لتعزي��ز الهجوم العس��كري، بل تط��ور دورها، 

وأصبحت تس��هم ب��دور فعال وبخاص��ة خلف خطوط 

الع��دو ويف أع��امق أراضيه، وذلك بتحطي��م وتدمري كل 

ما ميك��ن أن يقلل م��ن عزمية الجيش املع��ادي وإرباك 

خطوط��ه، وه��ذا ما ح��دث يف ح��رب أكتوب��ر 1973، 

حيث بدأتها مر بالس��الح الجوي، ونجحت يف تحطيم 

معنويات الجي��ش اإلرسائييل وحدت من قدرته وعزميته 

عىل القتال.

ك��ام ته��دف الجغرافي��ا العس��كرية إىل التحك��م يف 

الف��راغ الجوي وتدمري الطائ��رات املعادية وحرمانها من 

اس��تخدامه، وبالتايل يتمكن السالح الجوي من السيطرة 

ع��ىل ق��وات العدو الربي��ة والبحري��ة، ويق��وم برضبها 

وتحطي��م الصواريخ املضادة، وبذلك يقيض عىل املقاومة 

اجلغرافيا 
العسكرية تستخدم 
التكنولوجيا احلديثة 
واألساليب من أقمار 

اصطناعية وتصوير 
فضائي وأجهزة 

حاسب آيل

املراقبة باألقامر الصناعية عامل مهم لدراسة الجغرافيا
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األرضي��ة ضد الطائرات، وعليه يقوم بحامية، ومس��اعدة 

قواته الربية املتقدمة، وإرش��ادها إىل مناطق الضعف يف 

صفوف العدو للركيز عليها.

تهتم الجغرافيا العس��كرية بدراسة الظروف املناخية 

لطبقات الجو، ومنها اتضح وجود تيارات هوائية شديدة 

 .Jet Streams الرسعة، ويُطل��ق عليها التيارات النفاث��ة

وأول م��ن أكد ع��ىل وجود هذه التيارات رجال الس��الح 

الجوي األمرييك خالل الحرب العاملية الثانية أثناء عمليات 

هجومه��م الجوي فوق الجزر اليابانية عىل ارتفاعات 30 

ألف قدم، وقُدرت رسعة ه��ذه التيارات حينئذ بني 200 

إىل 300 ميل/ س��اعة. وأصبح لهذه التيارات أهمية كبرية 

يف الطريان خاصة بعد اس��تخدام الطائ��رات النفاثة التي 

تُحلق عىل ارتفاعات ش��اهقة. إذ ميكن أن تس��تفيد منها 

إذا كانت تس��ري يف نف��س اتجاها. أو تتجنبه��ا إذ كانت 

تس��ري يف اتجاه مضاد لها. كام ال يستغني السالح الجوي 

واملالحة الجوية عن بيانات الطقس، وذلك تأميناً لسالمة 

الطلع��ات الجوي��ة وح��ركات الط��ريان. وال يتوقف دور 

الجغرافيا العسكرية عىل دراسة ظروف الطقس فحسب، 

بل تتعداه إىل اختيار مواقع املطارات باألماكن، التي تقع 

يف سهول فس��يحة حتى ال تُشكل عقبة أمام الطريان من 

جهة، والتي يقل تعرضها لحدوث الضباب بكرثة وال تتأثر 

بالزوابع واألعاصري من جهة أخرى.

الجغرافيا العسكرية والحرب البحرية
وأم��ا يف مج��ال الح��رب البحري��ة فتق��وم الجغرافيا 

العس��كرية له��ذه الحرب بتحدي��د املس��ارات البحرية 

واالس��تفادة م��ن التي��ارات البحري��ة إذا كان اإلبحار يف 

اتجاه��ا، أو تجنبه��ا إذا كان خط الس��ري يف اتجاه مضاد 

لها، كام تهتم بدراس��ة العوائق، التي تؤثر عىل املناورات 

البحري��ة وبخاص��ة ما يتعل��ق بالظ��روف املناخية مثل 

األعاص��ري � وما يتبعه��ا من ارتفاع األم��واج أو ما يعرف 

بهي��اج البح��ر � والضب��اب وأثره يف حج��ب الرؤية، كام 

تهتم بتحديد أماكن الش��عاب املرجاني��ة وجبال الجليد 

حتى تتجنبها الس��فن أثناء املالح��ة البحرية، إضافة إىل 

أنها تُحدد أع��امق البحار واملحيطات عىل خرائط تُعرف 

بالخرائط البحري��ة Marine Maps، كام أنها تدرس املد 

والجزر وحركات األمواج واتجاهاتها.

وته��دف الجغرافيا العس��كرية للح��رب البحرية إىل 

مهاجمة الس��واحل وإنزال القوات عليه��ا لتقوم بدورها 

يف تدم��ري مراك��ز العدو اإلس��راتيجية والحيوي��ة، أو يف 

االس��تيالء ع��ىل مص��ادر ال��رثوة املوجودة مث��ل ما كان 

يحدث يف الحروب االس��تعامرية، ك��ام تهدف إىل حامية 

س��واحل الوطن م��ن الهجوم، ك��ام هو الحال بالنس��بة 

للبحرية األمريكية التي تعمل عىل درء الخطر عن القارة 

األمريكية بعيداً عن س��واحلها، بحيث يكون الدمار عىل 

أرٍض غري أراضيها. فوزعت األساطيل الحربية عىل املحيط 

األطليس، واله��ادي، والهندي، والبحر املتوس��ط، والبحر 

الكاريبي.

وتهتم الجغرافي��ا الطبيعية بدراس��ة األغلفة األربعة 

للك��رة األرضية، )الغالف الجوي، والغالف املايئ، والغالف 

الصخ��ري، والغ��الف الحيوي(. أّم��ا الجغرافي��ا البرشية 

فتتن��اول دراس��ة الظاهرات البرشية عىل س��طح األرض 

وم��دى التأثري املتب��ادل بينهام وب��ني بيئاته��ا الطبيعية 

والصور االجتامعية الناجمة عن تفاعل اإلنسان مع بيئته 

املحلية مثل توزيع الس��كان وأمناط العمران، كام تشمل 

دراس��ة النش��اط البرشي ومؤثراته وتوزيعات��ه، وكذلك 

الركيب السيايس للدولة بوصفه ظاهرة جغرافية، وتعرف 

 Topical كل األفرع س��ابقة الذكر بالجغرافيا املوضوعية

 Systematic األصولي��ة  الجغرافي��ا  أو   ،Geography

Geography، وتركز ع��ىل املوضوعات أكرث من تركيزها 

ع��ىل األماك��ن، أو عىل الظاه��رات الجغرافي��ة أكرث من 

املس��احة. وإضافة إىل ما س��بق، هناك ف��روع جغرافية 

تهدف إىل الربط بني الظاهرات الجغرافية املختلفة إلبراز 

العالق��ة التبادلية بني اإلنس��ان والبيئة، مث��ل الجغرافيا 

اإلقليمية، والجغرافيا الطبية، وجغرافيا املياه.

املعرفة الجغرافية
ويف هذا السياق فإنه من الرضورة مبكان النهوض باملعرفة 

الجغرافية العسكرية للضباط، ومن ثم ثقافتهم الجغرافيا 

يف نهاية األمر. ومن املهم جداُ مراجعة  وتعديل مضمون 

مواضيع عس��كرية مح��ددة: الطوبوغرافيا العس��كرية، 

اإلس��ناد الطبوغرايف – الجيودييس، العملي��ات والتعبية، 

والهندس��ة العس��كرية، واملواضيع األخ��رى حيث تكون 

األرض Terrain والظروف العسكرية – الجغرافية موضع 

دراسة خاصة.

لذل��ك فإننا نرى م��ن األهمية مب��كان أن تويل جميع 

أكادميي��ات األركان العام��ة العناي��ة البالغ��ة لتدري��س 

الجغرافيا العس��كرية كأداة رئيس��ة يف مناهجها لدراسة 

أشكال سطح األرض landfoarm وتوقع التغيري يف مسار 

األعامل القتالية.

إن الفك��ر العمليايت – التعبوي والجغرايف وتطويره يف 

مؤسسة عس��كرية مبستوى تعليمي عايل، سيمكن القائد 

من اتخاذ القرارات األفضل ، والخروج بأس��اليب إبداعية 

يف األعامل القتالية•

املصادر:

 Army, Dirctionary of United States Army -

.Terms, AR 310-25, USA

 Manual of Georgrapyic Information -

 System )GSP( and Digital Mapping, United

.Nations publication, 2012

 Brasseys Encyclopedia Of Land Forces -

 and Warfare. Edited by F. Margiotta, USA,

 .2000

األسلحة والقيادة 
والتدريب وتخطيط 

املعارك تؤثر إىل 
حد كبري على احلرب 
واجلغرافيا لها تأثري 
حاسم على النتيجة 

النهائية

تهتم الجغرافيا العسكرية بدراسة الظروف املناخية لطبقات الجو
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اجتاهات التطور يف الصناعات اجلوية العسكرية 
إنتاج طائرات فضائية وفرط صوتية ومركبات تخرتق الغالف اجلوي

منذ أن حلق "األخوان رايت" ألول مرة بطائرة مزودة مبحرك يف 17 ديسمرب 1903، غريت الصناعات العسكرية- الجوية من 

طبيعة الرصاعات املسلحة، وظهر ذلك جلياً ابتداء من الحربني العامليتني، األوىل والثانية، مروراً بالحرب الكورية، والحرب 

الفيتنامية، وحروب الرشق األوسط والبلقان، وانتهاء بالحرب يف أفغانستان والعراق، وظهرت التطورات التقنية يف املحركات 

النفاثة، والطريان األرسع من الصوت، واملستشعرات املختلفة، وأنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت واالستخبارات املحمولة 

جواً، وأنظمة املالحة الكونية.

إعداد:
د. علي حممد علي
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اجتاهات التطور يف الصناعات اجلوية العسكرية 
إنتاج طائرات فضائية وفرط صوتية ومركبات تخرتق الغالف اجلوي

الطائرات الفضائية 
املستقبلية والطائرات 

املوجهة ستسد 
الفجوة بني اجلو 

والفضاء التي وجدت يف 
القرن العشرين

وإضافة إىل األس��لحة دقيقة التوجيه الت��ي تحملها تصبح  

الطائرات فعالة عرب مسافة اشتباك أكرب.

 ولتقلل فعالية أنظمة الدفاع الجوي املعادية. وقد أظهرت 

الحرب يف العراق أفغانس��تان أن دق��ة تصويب القنابل 

والصواريخ يف تقدم مستمر، وتتطلب، بالتايل، عدداً أقل 

من الذخائر، ومن الطائرات والطلعات الجوية، لتحقيق 

نفس الهدف.

سد الفجوة بني الجو والفضاء
تعمل القوة الجوية، بطبيعته��ا، يف البعد الثالث )الرأيس( 

فتتخطى العوائ��ق الطبيعية والح��دود، وهي عىل خالف 

الق��وة الربي��ة والبحري��ة، ال ميكنه��ا االحتف��اظ باألرض. 

وتاريخي��اً، فإن الجزء م���ن الغ��الف الجوي عىل ارتف���اع 

25-125 ك��م تم اس��تغالله عس��كرياً يف ما ع��دا عمليات 

النقل الجوي، فطائرات مثل SR-71 وMIG-25 المس��ت 

حواف هذا الجزء من الغالف الجوي، بينام بعض الطائرات 

االختباري��ة تخطت ه��ذا االرتفاع. أما املركب��ات الفضائية 

واألق��امر الصناعية فتحلق عىل ارتفاع��ات أعىل من ذلك. 

ويبدو اآلن أننا عىل وش��ك تخطي هذا االرتفاع بواس��طة 

املركب��ات الف��رط صوتي��ة Supersonic الت��ي تطلق من 

ممرات جوي��ة عادية، وهذا يعن��ي أن ارتفاعات املركبات 

الجوية س��تالمس مناطق ارتفاعات املركبات الفضائية، ويف 

نفس الوق��ت، فإن الطائرات املوجهة بدون طيار س��تطري 

الرتفاع��ات عالي��ة، وهي تعم��ل بالطاقة الشمس��ية، مام 

س��يقلل الحاجة إىل إطالق أق��امر صناعي��ة، وبذلك، فإن 

الطائرات الفضائية املس��تقبلية والطائرات املوجهة ستسد 

الفجوة بني الجو والفضاء التي وجدت يف القرن العرشين، 

ورمبا يش��هد املس��تقبل القريب مركبات تخ��رق الغالف 

الج��وي، وتطري برسعات عالية، وتق��وم بعمليات حربية ال 

تستطيع وسائل الدفاعات الجوية الحالية )باستثناء أنظمة 

الدفاع املضادة للصواريخ البالستية( التعامل معها.

مقاتالت الجيل الخامس
تتمث��ل أهم اتجاه��ات الصناع��ات العس��كرية - الجوية 

يف تحقي��ق االنس��جام الكامل مع متطلب��ات نوع الحرب 

الت��ي تخوضها الطائ��رة، والقدرة عىل أداء ع��دة مهام يف 

وقت واح��د، وإمكانية العمل يف كل الظ��روف، وإمكانية 

اس��تخدام مطارات معدة عىل عجل. ويف هذا املجال، فإن 

هناك س��باقاً نحو إنتاج الجيل الخامس من الطائرات الذي 

يتميز بالتخفي، وقد تربع��ت الواليات املتحدة عىل عرش 

هذا الجيل، وبدأت روس��يا بتطوير الطائرة T-50، وكذلك 

أظهرت الصني قدراتها يف هذا املجال فعرضت منوذج طائرة 

X-51A WaveRider الطائرة الفرط الصوتية

F-35 املقاتلة األمريكية الهجومية املشرتكة 
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قتال شبحية، أطلقت عليها رمز J-14. ويعترب إنتاج املقاتلة 

األمريكي��ة الهجومي��ة املش��ركة F-35 مثرة س��نوات من 

التجارب امتدت لحوايل ربع قرن من الزمان مبشاركة خرباء 

من القوات الجوية والقوات البحرية األمريكية، خاصة بعد 

قرار س��الح البحرية إجراء تغيري ش��امل للمقاتالت العاملة 

ع��ى ظهر حامالت الطائرات التابعة ل��ه، وإحالل طائرات 

متط��ورة محل الطائرات العاملة حالي��اً يف الخدمة. وهذه 

املقاتلة تجمع خصائص كل أنواع املقاتالت املوجودة حالياً 

يف العامل، فهي تستطيع الهبوط واإلقالع عمودياً، ومن عى 

ظهر الحام��الت، وهي مقاتلة هجومي��ة اعراضية، ولديها 

القدرة عى التخفي من أجهزة الرادار.

ولقد ب��دأت القوات الجوية الروس��ية تس��لم قاذفات 

قناب��ل جديدة م��ن ط��راز Su-34 التي تنتم��ي إىل جيل 

يالم��س الجيل الخام��س من الطائرات العس��كرية، والتي 

س��تحل محل القاذفة Su-24، وميكنها حمل أسلحة شتى، 

ي��زن مجموعها 8 أطنان، مبا فيه��ا قنابل موجهة زنة 1500 

كجم، وصواريخ جوالة دقيقة التصويب تس��تطيع الوصول 

إىل األه��داف الربية والبحرية املطل��وب تدمريها عى بعد 

250 كيلومراً.

التكامل واالندماج
ليك تعد الصناعات العسكرية- الجوية نفسها للقرن الحادي 

والعرشين، فقد متت يف الوالي��ات املتحدة وأوروبا الغربية 

عملي��ات اندماج رسيع��ة بني رشكاتها، وظه��ر أن مختلف 

الالعب��ني يحرمون أكرث من ذي قبل قواعد اقتس��ام األدوار، 

ولعل ذلك ينطبق - بصفة خاصة - عى توحيد النش��اطات 

الصناعية يف املقاتالت متعددة املهام، والطائرات العمودية، 

والطائ��رات املوجه��ة عن بع��د، إضافة إىل طائ��رات النقل 

وطائ��رات التدريب وأس��لحة الطائ��رات. وتتجه الرشكات 

املنتج��ة إىل إدخال قدر أك��رب من التكام��ل بينها، وخاصة 

 F-22 يف مجال الربامج الرئيس��ية، ومنه��ا املقاتلة األمريكية

.F-35 واملقاتلة الهجومية املشركة ،Raptor

وكانت رشكات الصناعات العسكرية- الجوية األمريكية 

قد بدأت منذ عدة س��نوات يف نبذ سياس��ة التواجد خارج 

أمريكا بأس��لوب إنشاء رشكات فرعية تابعة لها، إىل سياسة 

املرشوعات املش��ركة ونقل التقنيات. ويرى األوروبيون أن 

املقاتلة Typhoon س��تكون منافس��ة للمقاتلة األمريكية 

F-22. ومن ناحية أخ��رى، فقد دخلت رشكة بريطانية مع 

Gripen JAS- رشكة س��ويدية يف برنامج تطوير املقاتل��ة

339. ويالحظ هن��ا أن الصناعات الس��ويدية كانت تفخر 

باس��تقالليتها الوطنية، وبقائها بعيداً عن اعتبارات السوق 

الدولية وضغوطه��ا. وتتزايد احتامالت التعاون األورويب يف 

مجال الطائرات العمودية، حيث اش��ركت فرنس��ا وأملانيا 

يف تطوي��ر الطائرة العمودية Tiger، التي تعترب املنافس��ة 

للعمودي��ة األمريكية Apache، وكذلك، يس��تمر العمل يف 

تنفيذ برنامج العمودية األوروبية املتوسطة املتعددة املهام 

NH-90 بالتعاون ما بني رشكات فرنسية وأملانية وبريطانية 

 Merlin وإيطالي��ة، إضاف��ة إىل برنامج العمودي��ة الثقيلة

من أهم اجتاهات 
الصناعات العسكرية  

اجلوية حتقيق 
االنسجام الكامل 
مع متطلبات نوع 

احلرب التي تخوضها 
الطائرة وأداء عدة 

مهام يف وقت واحد

AC-130 طائرة النقل العسكرية 

Su-34  املقاتلة الروسية 
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X-51A WaveRider 

متكن��ت رشكة بوين��ج من إجراء تجرب��ة ناجحة يف 
مايو 2013 لطائرة أرسع من الصوت خمس مرات، 
هي الطائ��رة X-51 WaveRider بعد أن حلقت 
مل��دة ثالث دقائق ونصف بخمس��ة أضعاف رسعة 
الصوت وهي أطول مس��افة تقطعه��ا طائرة نفاثة 

بتلك الرسعة الفائقة.
وقالت القوات الجوي��ة األمريكة إن الطائرة وهي 
األخ��رية بني أربع طائرات عس��كرية تجريبية دون 
طي��ار صنعتها بوينج ط��ارت برسعة قصوى بلغت 

5.1 ماخ فوق املحيط الهادئ يف أول مايو.
وقطعت الطائرة مس��افة إجاملية بلغت 230 ميالً 
بحرياً يف زمن يزيد قليالً عىل س��ت دقائق قبل أن 
تس��قط يف املحيط. وقال تشاريل برينك الذي يدير 
برنام��ج الطائ��رة X-51A "حقق��ت املهمة نجاحاً 

كامالً".

EH-101 ال��ذي تنفذه رشكات بريطانية وإيطالية. وهناك 

خطط يجري البحث فيها بهدف ضم املزيد من املؤسسات 

الحكومية والخاصة، للوصول إىل إطار إنتاجي وتس��ويقي 

مشرك، والهدف األبعد واألشمل يظل هو التوصل إىل إطار 

أورويب جامع، يضم الصناعات العسكرية- الجوية الوطنية، 

من حكومية وخاص��ة، عىل غرار ما تم تحقيقه بنجاح من 

خالل تجمع »ايرباص« إلنتاج الطائرات املدنية.

والصناعات العس��كرية - الجوية الروسية ليست بعيدة 

عن أمن��اط التعاون املش��رك التي ميزت جه��ود الواليات 

املتح��دة وأوروبا. فاملنتج��ات الروس��ية الحديثة تتضمن 

 MIG-AT طائرة التدريب واملس��اندة الهجومية الجديدة

الت��ي تنتج بالتعاون مع الصناعات االلكرونية الفرنس��ية. 

وهن��اك الفريق الذي يتكون م��ن رشكات رومانية وأملانية 

وإرسائيلية ويت��وىل تحديث املقاتلة MIG-29 الروس��ية، 

مبواصفات حلف شامل األطليس NATO، وذلك باستبدال 

 GPS أنظمة املالحة الجوية بنظ��ام تحديد املوقع العاملي

ونظ��ام القصور الذايت ILS الغريب، واس��تخدام حواس��ب 

رقمية ونظ��م اتصاالت غربية متطورة، ودمج رادار جديد، 

ونظام تحكم بالن��ريان، وأنظمة الحرب اإللكرونية، بحيث 

ميكن للطائرة التزود باألسلحة الغربية، مام يؤهلها للعمل 

مبقاييس حلف »ناتو«.

آفاق جديدة لطائرات النقل العسكرية
تم االس��تعانة بطائرات النقل العسكرية AC-130 التابعة 

للق��وات الخاص��ة األمريكية عدة مرات خ��الل الحرب يف 

أفغانستان، وذلك الس��تخدام مدفعها عيار 105 مم لدعم 

الق��وات األرضي��ة، يف املناطق الجبلي��ة. وأدى نجاح هذه 

الطائرات، املس��لحة باملدافع، يف العمليات العس��كرية إىل 

دف��ع وزارة الدف��اع األمريكية لتزويد أس��طول العمليات 

الخاصة بالقوات الجوية بأرب��ع طائرات إضافية من طراز 

Spooky AC-130U ، ميك��ن اس��تخدامها لتقدي��م دعم 

جوي قريب ألي من األسلحة األخرى، والطائرات الجديدة 

س��وف تحتاج إىل أطقم قيادة وصيانة إضافية. فكل طائرة 

س��تحتاج إىل طاق��م مك��ون من 23 ف��رداً، وإىل سلس��لة 

كب��رية من إجراءات الدعم، ب��دءاً من األخصائيني يف برامج 

الحواسب Software، وحتى أفراد تلقيم الذخائر.

وم��ن ناحي��ة أخ��رى، ب��دأت وزارة الدف��اع األمريكية 

 AC-130 البنتاج��ون« بح��ث إمكاني��ة تزويد الطائ��رة«

بطائرة موجهة عن بع��د، يتم إطالقها من مؤخرة الطائرة. 

وعىل الرغم من عدم اختيار نوع الطائرة املرش��حة، إال أنه 

من املتوق��ع أن تكون مامثلة للطائرة Dragon Eye، التي 

تستخدمها مش��اة البحرية األمريكية. والفكرة املستخدمة 

حالي��اً لربط الطائ��رة AC-130 بالطائ��رة Predator، من 

خ��الل وصل��ة بيان��ات Data Link، ميك��ن أن تط��ور يف 

 ،Predator املس��تقبل، حيث ميكن أن يتم توجيه الطائرة

 ،AC-130 والس��يطرة عليها بالكامل، من عىل منت الطائرة

ب��دالً من نقل ص��ور الفيديو فقط، كام ه��و الوضع حالياً، 

ويدرس البنتاجون أيضاً تزويد الطائرة AC-130 بصواريخ 

تطل��ق م��ن مس��افة آمن��ة Standoff Missiles، ويع��د 

الص��اروخ Hellfire أحد الخيارات لذل��ك، ولكنه ال يتمتع 

باملدى املطلوب.

ثورة يف طائرات االستطالع
توقف��ت القوات الجوية األمريكية عن اس��تخدام مصطلح 

»طائ��رة بدون طيار«، ولكنهم يش��ريون إىل هذا النوع من 

 Remotely »األس��لحة بعبارة »طائ��رة موجهة عن بع��د

Piloted Airplanes: RPA، وق��د ع��ززت هذه الطائرات 

الطريقة التي تجمع فيها املعلومات االس��تخبارية، وتدعم 

القادة يف العمليات الربية، وتؤمن حالة من الوعي ال مثيل 

له��ا يف مرسح املعركة اليوم. باإلضاف��ة إىل ذلك، فإن هذه 

الطائرات تشكل جزءاً واحداً فحسب من مجموعة منصات 

االس��تخبار واملراقبة واالس��تطالع، التي ت��ؤدي دوراً حيويّاً 

الس��تغالل املعلومات وجعله��ا مفيدة للق��ادة واملقاتلني 

واملستخدمني األساسيني اآلخرين.

T-50 املقاتلة
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وهن��اك العديد من التحس��ينات املتوقع إدخالها قريباً، 

خاصة مع املرشوعات العديدة، التي أدخلتها وزارة الدفاع 

األمريكية حي��ز التنفيذ، وهذه املرشوعات تعد حساس��ة 

وهام��ة لعمليات التهديف عايل الدق��ة. فقد قام املجلس 

العلم��ي العس��كري Defense Science Board مبراجعة 

األنش��طة التي تقوم بها وزارة الدف��اع األمريكية يف مجال 

التهدي��ف عايل الدقة، واق��رح املجلس 28 عملية تحديث 

ممكنة، بتكلفة تصل إىل 6 بليون دوالر، وخصص اثنني من 

 ،Global Hawk الربامج املقرحة لتطوير طائرة االستطالع

 Synthetic أحده��ام لتطوي��ر رادار ذو فتح��ة تخليقي��ة

Aperture Radar: SAR، قادر عىل اخراق الغطاء النبايت، 

للرؤية من خالل األش��جار، أما الربنامج اآلخر، فيعمل عىل 

اإلرساع بإدخال تقنية الرادار املتوافق مع منصات متعددة 

عىل الطائ��رات املوجهة عن بعد وطائرات املراقبة األرضية 

املس��تقبلية، عىل حد سواء. وسيحس��ن هذا الرادار القدرة 

عىل متابعة األهداف األرضية املتحركة، بقدرات أفضل من 

 Joint Surveillance and Attack Radar رادار الطائ��رة

 .System: JSTARS

وتطور وزارة الدف��اع األمريكية النظ��ام القتايل الجوي 

 Joint Unmanned Combat Air املأه��ول  غ��ري 

System: J-UCAS ليكون منصة خفية ضاربة تس��تخدم 

املستشعرات املتقدمة لكشف األهداف وتوجيه املقذوفات 

دقيق��ة التوجيه تجاهها يف توقيت مؤثر، وس��يكون النظام 

قادراً عىل اس��تخدام املقذوفات الحالية واملستقبلية، مبا يف 

 ،Joint Direct Attack Munition: JDAM ذلك الذخرية

 ،Small Diameter Bomb القط��ر  صغ��رية  والذخ��رية 

وذل��ك مثل الطائ��رات الضاربة، ولكن م��ع خفض كبري يف 

التكلفة. وس��تتكامل الطائرات املوجه��ة بدرجة عالية مع 

العمليات اليومية، حي��ث أن هذه الطائرات ال تعمل اآلن 

إال يف الحاالت االس��تثنائية يف ظل سيادة الطائرات املأهولة 

عىل مرسح العمليات. والهدف املس��تقبيل هو أن تتكامل 

الطائرات املوجهة مع الطائ��رات املأهولة يف نفس الفضاء 

العملي��ايت، مبا يف ذلك الطائرات التجاري��ة، وأول مهمة يف 

ه��ذا االتجاه هي أن تدخ��ل الطائ��رات املوجهة يف نظام 

إدارة الحركة الجوي��ة، حيت يتم تأمني هذه الطائرات من 

الح��وادث والتصادم��ات الجوية بعد أن يت��م فصلها عن 

بعضها، وكذلك عن الطائرات املأهولة.

ومن أج��ل تدعي��م القدرة ع��ىل اس��تطالع األهداف، 

بدأت وزارة الدفاع األمريكية يف دراس��ة فاعلية وإمكانيات 

منظومة فيديو تناسب كل األحوال الجوية، وهذا سيتضمن 

ب��ث فيديو متص��ل Streaming Video م��ن خالل رادار 

SAR، وي��أيت هذا التفكري بعد النج��اح الكبري الذي حققه 

الب��ث الفيديوي من املستش��عرات الكهروبرصية عىل منت 

الطائ��رة Predator، وخاصة فيام يتعلق مبتابعة األهداف. 

وتوجه وزارة الدفاع األمريكية جهودها أيضاً نحو تزويد كل 

طائراتها التكتيكية بوصالت بيانات جديدة، تسمح بتزويد 

الطائرات ببيانات األهداف األرضية وبنتائج القصف.

أسلحة املستقبل
أثبتت األسلحة دقيقة التوجيه فاعليتها عىل مدى العقدين 

املاضيني، وكانت عامالً حاس��امً يف كل العمليات العسكرية 

الت��ي متت عىل نطاق واس��ع، وبالرغم من ذل��ك، فإنه يف 

املس��تقبل لن تحمل هذه األس��لحة الرؤوس العس��كرية 

التقليدية، كام هو الحال اآلن، حيث ستس��تخدم أس��لحة 

الطاق��ة املوجه��ة التي ت��زود الق��ادة بخي��ارات جديدة. 

وأس��لحة الطاق��ة املوجهة الحالية، س��واء التي تس��تخدم 

الليزر أو طاق��ة امليكروويف العالية، أصبحت محط أنظار 

القادة العسكريني، ألنها ستوفر القدرة التدمريية التقليدية، 

إضافة إىل إمكاني��ة إعاقة أهداف العدو بدالً من تدمريها. 

وأفضل التطبيق��ات املعروفة حالياً للطاقة العالية املوجهة 

ه��و الليزر املحم��ول جواً، والذي تجري علي��ه االختبارات 

حالي��اً، ويتمث��ل يف اس��تخدام الليزر الكي��اموي عىل منت 

طائ��رة معدل��ة ط��راز »بوين��ج 400-747«، وذلك بهدف 

تدمري املقذوفات البالس��تية ف��ور إطالقها، وتحمل الطائرة 

أربعة أنواع من الليزر ونظام ضويئ متطور ونظام كمبيوتر 

حديث، وتتكامل كل هذه األنظمة  لكش��ف وتتبع وتدمري 

املقذوفات املعادية، وبعد أن تكتشف مستشعرات األشعة 

تحت الحم��راء املحمولة يف الطائرة الص��اروخ املعادى يف 

مرحلة اإلط��الق Boost phase تنقل املعلومات إىل نظام 

الليزر )فئة الكيل��ووات( الذي يحدد موقع الهدف، وينقل 

البيان��ات الدقيقة عنه، ثم يب��دأ يف تتبعه، ثم يطبق جهاز 

التتبع عىل الصاروخ ويحدد نقطة اإلصابة، ثم يقيس جهاز 

الليزر البارامرات الجوية، وأخرياً، ينطلق شعاع الليزر عايل 

الطاقة )فئة ميجاوات( ويسخن مساحة من جسم الصاروخ 

بدرجة كافية لتدمريه. وبالرغم من أن املدى املؤثر لش��عاع 

الليزر يعترب رساً ف��ان القوات الجوية األمريكية أعلنت أنه 

يبلغ عدة مئات من الكيلومرات.

الصناعات العسكرية دامئة التطور، وتستخدم كل ما هو 

جديد يف العلم والتقنية، وتضعه يف القالب الذي يناس��ب 

املتطلب��ات الفنية والتكتيكية والبيئية لألس��لحة املختلفة، 

وخطى التغيري املتسارعة تفرض تحديات مل يسبق لها مثيل 

أم��ام مختلف هذه الصناعات، وتقدم له��ا فرص التطوير، 

وتفتح أمامها آفاقاً جديدة. ويظل الهدف الرئييس لرشكات 

الصناعات العس��كرية هو الحفاظ عىل مراكز الريادة التي 

تحتلها، نتيجة لإلمكانيات التقنية التي ظهرت يف العقدين 

األخريين ألنواع جديدة من األسلحة •

املصادر:

 http://airandspace.si.edu

www.fas.org

www.nationalmuseum.af.mil

www.af.mil/information

HYPERLINK »http://www.boeing.com/ 

 boeing/defense-space/missiles/sdb/index.page«

www.boeing.com

أثبتت األسلحة 
دقيقة التوجيه 

فاعليتها على مدى 
العقدين املاضيني 

وكانت عامالً حاسمًا 
يف كل العمليات 

العسكرية التي متت 
على نطاق واسع

Drone الطائرة بدون طيار 
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

معرض الطريان و"سرتاتا"
صناع��ة املعارض وصناعة الطريان وقصة س��رتاتا، كلها قصص نجاح تس��تحق الوقوف 

عليه��ا، فعندما بدأت اإلمارات تنظم معرضاً للطريان يف نهايات القرن املايض كان كل 

م��ا يرب��ط دول املنطقة بالطريان هو رشاء الطائرات ل��رشكات الطريان التابعة لها، أما 

ما كان يربط املواطنني بهذه الصناعة هو اس��تخدامهم لهذه الوس��يلة للسفر والتنقل 

بني دول العامل. 

اليوم أصبح الوضع مختلفاً متاماً، فصحيح أن االس��تخدامات الس��ابقة للطائرات ال 

تزال كام هي إال أن شيئني تغريا. فاالهتامم مبعرض الطريان أصبح أكرب وحجم املعارض 

كذلك، فضالً عن عدد املش��اركني فيها، أما اليشء اآلخر فهو أن اإلمارات دخلت مجال 

صناع��ة الطائرات، وما مرشوع "س��رتاتا" الذي انطلق منذ أع��وام قليلة إال دليل عىل 

ذلك بل إنه دليل عىل نجاح اإلمارات يف استثامرها يف صناعة املعارض، واستفادتها من 

الخربات العاملية التي كانت تزور اإلمارات. 

وأصبحت "سرتاتا" اليوم واحدة من الرشكات التي تصنع أجزاء الطائرات العمالقة، 

ك��ام نجح��ت يف إبرام عقود مبارشة مع رشكة بوين��ج، وكذلك عقدت رشاكة مع رشكة 

آيرباص، وأصبحت خالل سنوات قليلة رشكة ذات وجود عىل ساحة صناعة الطائرات، 

وهذا إنجاز يفخر به كل إمارايت.

أم��ا اإلنجاز األهم يف مرشوع س��رتاتا فهو أنه يعتمد بدرجة كبرية عىل اس��تقطاب 

الكفاءات اإلماراتية الش��ابة، ووضعت الرشكة لنفسها هدفاً لتحقيقه عام 2015، وهو 

أن يكون 50 % من العاملني يف الرشكة من املواطنني، األمر الذي سيحقق أحالم رشيحة 

كبرية من الش��باب الذين كانوا يحلمون بالعم��ل يف مجال صناعة الطائرات، وها هي 

الفرصة أتت إليهم. 

إن العمل والتخطيط السليم هام اللذان يؤديان إىل تحقيق األهداف الكربى، وهذا 

النموذج من النجاح يجعلنا ننطلق لالس��تثامر يف بقي��ة القطاعات، فاملعارض الكربى 

يف اإلم��ارات أصبحت تنظم عىل مدار العام، ويف مختلف املجاالت، والكثري منها متت 

االس��تفادة منه��ا كام هي الحال يف مج��ال الطريان، لكن هناك مج��االت أكرث ال تزال 

معارض استعراضية أو استهالكية مل نستفد منها بعد بالشكل الصحيح•

أعماق
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التأثريات النفسية واجملتمعية الناجتــــــــــــــة لإلعــــالم اإلجتماعـــــي
ضرورة توعية اآلباء باألثار املرتتبة على األطفال للحد من السلبيات

أصبح اإلنرتنت يف عاملنا املعارص 

متاحاً لجميع الفئات العمرية، 

ومنترشاً يف كل األمكنة، كالبيت 

واملدرسة ومراكز التسوق وحتى 

املقاهي وأماكن ألعاب األطفال، 

كام تنترش األجهزة اإللكرتونية 

يف كل مكان، حيث يوفرها اآلباء 

ألبنائهم وحتى األطفال منهم، 

دون مراعاة لنتائج استخداماتها 

السلبية، ودون مراعاة لعمر 

األبناء أو مستوى تعليمهم أو 

خصائصهم الشخصية واملعرفية.

إعداد: د. سعاد املرزوقي
العميد املساعد بكلية 
العلوم اإلنسانية 
واإلجتماعية بجامعة 
اإلمارات

وألن اإلع��ام االجتامعي أصب��ح يلع��ب دوراً مهامً يف 

الحياة، ويس��هم يف تكوين هوية املراهق ونظرته لذاته 

من خال التواصل مع اآلخري��ن، ولكون املراهق يتأثر 

بجامع��ة الرفاق لذا فقد يكون التأثري أعمق وأقوى من 

خال تواصله مع اآلخرين وتعلُّم السلوكيات املختلفة، 

حت��ى وإن اختلفت طبيعة املراهق عن الجامعة؛ األمر 

الذي قد يسهم يف تقديره لذاته ومن ثَم يعيش يف رصاع 

نفيس. 

ويف العام 2013 هناك ما يعادل 350 مليون ش��خص 

يس��تخدمون اإلنرتن��ت، ومعظمه��م يس��تخدم خدمة 

التواص��ل بالرس��ائل اإللكرتونية. وبدأ األش��خاص مؤخراً 

اس��تخدام برامج إلكرتونية متنوعة للتواصل االجتامعي 

املب��ارش، مثل برام��ج: تويرت، وفيس��بوك، وواتس أب ... 

وغريه��ا الكثري، وأصبح��ت هذه الربامج مؤث��رة جداً يف 

املجتم��ع، وله��ا تأثريها املب��ارش ليس ع��ى الفرد فقط، 

بل أيضاً عى املجتمع ككل. ويف دراس��ة مسحية ملعرفة 

نسب مستخدمي الربامج اإلعامية اتضح أن اإلناث أكرث 

اس��تخداماً لربامج التواصل االجتامعي من الذكور؛ ففي 

عام 2010 كانت نس��بة اإلن��اث 56 % ونسب�ة الذك��ور 

46 %، وأكرث األعامر استخداماً لربامج التواصل االجتامعي 

ت��رتاوح ما بني س��ن 22 – 35 عاماً، كام أن من س��امت 

مستخدمي عينة الدراسة أنهم اجتامعيون، ولديهم عدد 

كبري من األصدق��اء، ويثقون باآلخري��ن، وميكن الوثوق 

بهم. ومن املواضيع التي يتناقش��ونها املواضيع السياسية 

واالجتامعية ذات الصلة بالخدمات اإلنسانية. 
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تعريفات

اإلعالم االجتامعي: هو مجموعة من الربامج اإللكرتونية 
تس��تخدم بهدف التواصل والتفاع��ل وتبادل املعلومات 
بني مجموعة من األفراد عرب اإلنرتنت. ومن تلك الربامج، 
عىل س��بيل املثال، واتس أب، فيس��بوك، تويرت، كيك،...

وغريها.
االضط��راب النفيس: هو منط من األعراض الس��لوكية أو 
النفسية التي تؤثر عىل مجاالت متعددة من حياة الفرد؛ 
كعالقته باآلخرين، ومس��توى أدائه، وعيش��ه حالة غري 

ُمرضية مع ذاته، ومع املحيط الذي يعيش فيه.

السامت الشخصية لدى األطفال واملراهقني 
التواص��ل  برام��ج  يس��تخدمون  الذي��ن 

االجتامعي
رك��زت بع��ض الدراس��ات عى الس��امت الش��خصية 

ملستخدمي برامج التواصل االجتامعي. ويف هذه الورقة 

سنعرض لبعض الس��امت الخاصة باألطفال واملراهقني، 

ومنها دراس��ة ش��امريون حيث الح��ظ أن هناك ثاث 

سامت ش��خصية رئيس��ة، برغم الفروق الفردية؛ وهي 

س��مة االنبس��اط حيث يحب��ذ األش��خاص التأثري عى 

اآلخرين وعادة م��ا يتميزون بأنهم اجتامعيون، وهناك 

م��ن يتميز بال��ذكاء االجتامع��ي فلديه��م القدرة عى 

التعام��ل مع اآلخري��ن ويس��تطيعون إدارة عواطفهم 

وعواط��ف اآلخرين، وأخرياً س��مة االستكش��اف حيث 

لديهم القدرة عى إثارة الجدل. 

ولتوضي��ح مس��ألة كيفية تأثر األطف��ال واملراهقني 

بتلك الربامج، ولع��دم اهتامم األهل مبدى تأثر أبنائهم 

بها، ولعدم إدراكهم أهمية ذلك، نود بدايًة أن نس��لط 

بعض الضوء عى طبيع��ة مرحلتي الطفولة واملراهقة؛ 

فطبيعة املرحلة تحتاج ألسلوب حذر يف التعامل ولكل 

مرحلة خصوصيتها.

مرحلة الطفولة
تعترب مرحلة الطفولة م��ن أهم املراحل النامئية بعد 

املرحل��ة الجنيني��ة، وه��ي بداية تفاع��ل الطفل مع 

العامل الخارجي بصورة مبارشة، حيث تنفعل الحواس 

مبا يوج��د من مث��ريات مختلفة يف بيئ��ة الطفل ومبا 

يتلقاه من أس��اليب تعليمية وتربوية مختلفة. ومتثل 

هذه املرحلة األس��اس الذي تُبن��ى عليه مراحل النمو 

الاحقة. ويطلق جملة من االختصاصيني يف منو الطفل 

عى الس��نوات األوىل من الطفولة مصطلح »املرحلة 

الحرج��ة يف النم��و«، نظراً ألهمية ه��ذه املرحلة من 

النمو يف اكتس��اب الطفل اللغة، مبا تتضمنه من رموز 

مختلفة وأس��امء ملثريات وأش��ياء متنوع��ة يف البيئة؛ 

ما يعترب عامًا حاس��امً يف التعل��م والتفكري. كام يعترب 

اإلدراك من األمور املهمة واألساسية يف النمو املعريف يف 

هذه املرحلة. ومام يزيد من أهمية مرحلة الطفولة - 

وعى وجه الخصوص السنوات الخمس األوىل - النمو 

املطرد لخايا الدماغ؛ ما ميهد السبيل للتعلم واكتساب 

اللغة بصورة حاس��مة. وتجدر اإلش��ارة هنا إىل أن ما 

يتلق��اه الطفل من أس��اليب تربوي��ة مختلفة وأنواع 

متباينة من التعزيزات أو أساليب عقابية يلعب دوراً 

مهامً يف تعزيز السلوك أو الحد منه. وإضافة ملا سبق، 

ف��إن الطفل مس��تعد للتعلم من النامذج الس��لوكية 

املحيطة به عن طريق التقليد، س��واء بطريقة مبارشة 

أو غ��ري مبارشة. ويأيت دور التعزيز والعقاب يف تثبيت 

الس��لوكيات املقل��دة أو زوالها. وهن��ا تتضح أهمية 

الق��دوة التي يقتدي به��ا الطفل يف محيط األرسة ويف 

محي��ط املدرس��ة ويف محيط املجتم��ع. وهناك صور 

مختلفة لتفضيل األفراد تقليد س��لوك اآلخرين، فغالباً 

ما مييل األفراد إىل محاكاة سلوكيات أشخاص يتمتعون 

مبكان��ة اجتامعية مرموقة أو خصائص جذابة أكرث من 

محاكاتهم ألفراد ال ميتلكون مثل هذه السامت. ومييل 

األفراد إىل محاكاة س��لوك أش��خاص ميتلكون كفايات 

ومؤه��ات غ��ري عادي��ة، كام ميي��ل األف��راد أيضاً إىل 

محاكاة س��لوك بعضهم أك��رث إذا جمعتهم عنارص أو 

س��امت متشابهة. ومن جانب آخر، فإن الخربات التي 

مير بها الطفل غالب��اً ما تُختزن يف عقله الباطن وتؤثر 

عى س��لوكه اآلين أو املس��تقبيل بصورة م��ا، وهذا ما 

تؤكدة نظرية التحليل النفيس. ويف ضوء ما س��بق، لك 

أن تتخيل األثر الذي ميكن أن يخلفه اس��تخدام برامج 

التواص��ل االجتامعي يف س��لوك األطف��ال واملراهقني، 

خاصة مع انتشارها الواسع. 

مرحلة املراهقة
وفيام يتعلق مبرحلة املراهق��ة، ففي اللغة تعود كلمة 

مراهق إىل فع��ل )راهق( أي اقرتب م��ن اليشء، وفيه 

إشارة إىل اقرتاب الفرد من االحتام والنضج والرشد. أما 

من الناحية السيكولوجية فهو النضج وما يرتبط به من 

تطور يف مظاهر النمو النفيس واالجتامعي والجس��مي 

والعقيل. وه��و مفهوم جديد أدخ��ل يف بدايات القرن 

العرشي��ن. وتعترب فرتة املراهقة من الفرتات الحرجة يف 

مسرية الحياة ألنها متثل مجموعة من الرصاعات يحياها 

املراه��ق، فهو يعي��ش حالة من الرصاع ب��ني مغريات 

الطفول��ة الجميل��ة ومغري��ات الرجول��ة / أو األنوث��ة 

اليافعة؛ وبني الشعور الشديد بالذات والهوية والشعور 

الشديد بالجامعة وقوانينها؛ وبني امليل الجنيس املتيقظ 

وتقالي��د املجتمع والدين أو الضم��ري، وبني التحرر من 

قي��ود األرسة وس��لطة الوالدين، وبني مثالية الش��باب 

والواقع الذي يعيش��ه مبا يتضمنه م��ن ظروف واقعية 

وصعبة يف بعض األحيان.

ك��ام تتميز مرحل��ة املراهقة بكونه��ا عملية رسيعة 

ومضطرب��ة؛ فهناك تذبب بني النمو الجس��مي الرسيع 

جداً والنمو املعريف واالجتامعي والنفيس؛ فعى س��بيل 

املث��ال، غالب��اً ما ي��أيت النض��ج االجتامعي بع��د النمو 

الجس��مي واملعريف لدى املراهق. وياح��ظ أن مرحلة 

املراهق��ة املبكرة متقلبة، حيث هن��اك تقلب يف املزاج 

وعدم اس��تقرار ورمبا يكون هن��اك قلق وتبجح وتقلب 

بني الش��عور بالنقص والشعور بالتعايل. وعى أي حال، 

يجب أن نكون حذرين من تعميم هذه الخصائص عى 

كافة املراهقني أو تبس��يطها وفهمها بصورة س��طحية؛ 

ألنه��ا تخض��ع ملجموعة كب��رية ومعقدة م��ن العوامل 

البيولوجية واالجتامعية.

وم��ن األمور املهمة التي متي��ز مرحلة املراهقة أيضاً 

منو االس��تقالية وتكوي��ن الهوية الذاتية التي تش��كل 

القاعدة األساس��ية للحياة الراش��دة املس��تقبلية؛ فمن 

املهم ج��داً للمراهق أن يعرف من هو، وماذا يريد من 

اإلعالم االجتماعي 
أصبح يلعب دورًا 
مهمًا يف احلياة 

ويسهم يف تكوين 
هوية املراهق 

ونظرته لذاته من 
خالل التواصل مع 

اآلخرين
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خال وعيه بذاته. وفش��له يف معرفة ذلك ميثل أزمة له 

يف هذه املرحلة. ومن العوامل التي تس��اعد عى ظهور 

هذه األزمة ع��دم توافر الفرصة للمراهق للقيام ببعض 

امله��امت التي تبلور ثقته بنفس��ه واعت��امده عى ذاته 

واس��تقاليته واملحافظة عى خصوصيته، أو حرمانه من 

اتخ��اذ بعض القرارات املرتبطة بنظرته للحياة أو اختيار 

مهنت��ه أو ما يصبو إليه مس��تقباً؛ ومن ثم يتطور لديه 

اإلحس��اس باالرتب��اك أو ما يطلق علي��ه »حالة غموض 

الهوي��ة«. وإضاف��ة للعوام��ل البيولوجي��ة والتغ��ريات 

الجس��مية الرسيع��ة يف ه��ذه املرحلة م��ن النمو، فإن 

س��لوك املراهق يخضع أيضاً لجامعة الرفاق واألصدقاء؛ 

فه��م املرجع للمراه��ق يف كثري من الح��االت. وكثرياً ما 

يتأث��ر مفهوم الذات لدى املراهق مبدى قبول املجموعة 

له ونظرتها إليه كام يعتقد. فاآلخرون ميثلون املرآة التي 

ي��رى املراهق من خالها ذاته. ك��ام يعتقد املراهق أنه 

ش��خص مراقب من اآلخرين ع��ى الدوام؛ ما يدفعه إىل 

الت��رصف بطريقة يرى أنها جيدة ومقبولة من اآلخرين، 

وهو ما يطلق عليه »املراِقب الوهمي«.

وإذا ما وضعن��ا خصائص املراهق��ة يف عني االعتبار، 

يتضح لنا أهمية اس��تخدام املراهق��ني واعتامدهم عى 

برام��ج التواص��ل االجتامع��ي يف التعبري عن املش��اعر 

ومحاولة إثبات الذات، والترصف بنوع من االستقالية، 

لل املفضلة. واالنضامم إىل الشِّ

اإلع��الم  اس��تخدام  ع��ىل  املرتتب��ة  اآلث��ار 
االجتامعي

وهنا علينا أن نتساءل: هل استخدام األطفال واملراهقني 

لإلع��ام االجتامعي يرضهم أم يس��اعدهم عى تطوير 

عاقاتهم االجتامعية واكتس��ابهم املهارات االجتامعية؟ 

كام علين��ا أن نتأكد إن كانت هذه الربامج تس��اعدهم 

وتؤث��ر عى تنميتهم الش��خصية، كارتفاع تقدير الذات، 

أم ال، وماذا عن مستوى الذكاء والتحصيل الدرايس، هل 

يؤثر سلباً أم إيجاباً؟

التأثري اإليجايب لإلعالم االجتامعي 
ال ش��ك يف أن هناك تأثرياً إيجابي��اً لإلعام االجتامعي، 

وقد يكون الهدف األس��ايس من انط��اق هذه الربامج 

- كام قال بيل جيتس - صاحب أكرب مؤسس��ة للربامج 

اإللكرتونية باإلنرتنت، والذي عرفه بأنه فضاء معلومايت 

مفتوح وتزيد مساحته يوماً بعد يوم، ملا له من أهمية، 

سواء كانت بهدف الدراسة والتعلم أو اختصار الوقت 

أوالتواصل مع العامل والتعمق يف ثقافات الش��عوب، إال 

أن سوء اس��تخدام تلك الربامج واإلدمان عليها قد أدى 

اىل مشاكل تحتاج اىل وقت وجهد ومال لعاجها. 

ومن الجوانب اإليجابية لإلعام االجتامعي مساعدة 

مستخدميه، وخاصة فئة املراهقني، عى حل مشكاتهم 

وضغوطهم النفسية؛ فقد تطرقت عدة دراسات علمية 

طُبق��ت عى مجموع��ات من الطلبة، كالدراس��ة التي 

قامت بها بونهيور حيث تبني أن 90 % من أفراد العينة 

وه��م طلبة جامعيون يس��تخدمون عى األقل برنامجاً 

واح��داً من الربام��ج االجتامعية، مثل فيس��بوك وماي 

س��بيس وتويرت وغريها من الربامج، كام بينت الدراسة 

أن الشباب يس��تخدمون الربامج االجتامعية للدردشة 

وأنهم ببس��اطة يتحدثون مع اآلخرين عن مش��اعرهم 

والتحدث عن االنتحار، ويقص��دون اآلخرين للتخلص 

من الضغوط النفس��ية، وهناك 4 من 10 طاب اعرتفوا 

بطلب مس��اعدة من خال هذه الربامج ألنهم يعانون 

مشاكل شخصية ونفسية. 

وال شك يف أن هناك نتائج إيجابية لإلعام االجتامعي 

يف حال اس��تخدمت برامج التواصل االجتامعي بشكل 

مقنن؛ فقد يتعلم األش��خاص: املهارات االجتامعية من 

خ��ال التواصل االجتامع��ي، وتعزيز الثق��ة بالنفس، 

والرصاحة، والقدرة ع��ى تكوين العاقات االجتامعية، 

والتعاطف مع اآلخرين. كام كش��فت دراس��ة أجريت 

عى 477 مستخدماً لربنامج فيسبوك من طلبة املرحلة 

الثانوية أن ما نسبت���ه 62 % م��ن مجم�وع 176 من 

الذين أكملوا االس��تبيان أصبحوا أك��رث تقديراً لذواتهم 

بع��د اس��تخدامهم الربنام��ج للتواصل م��ع اآلخرين، 

وتعلموا كيفية التعامل مع اآلخرين، وأصبحوا يقدرون 

العاقات االجتامعية.

كام أن اس��تخدام هذه الربامج ع��زز التفكري الناقد، 

فق��د يتعلم الش��خص تكوين موق��ف محدد مختلف 

ع��ن اآلخرين، ك��ام يتعلم كيفية اح��رتام الرأي اآلخر. 

ويف دراسة قام بها فالنزوال وفريقه ملعرفة تأثري برنامج 

فيس��بوك ع��ى طلبة الجامع��ة، حيث ق��ام الباحثون 

بإرس��ال اس��تامرة ل� 2.603 طاب جامعيني عن طريق 

اإلنرتنت، ووجدوا أن الطلبة الذين يستخدمون برنامج 

فيس��بوك يش��عرون بالرضا عن حياته��م، ولديهم ثقة 

عالي��ة باآلخرين، ويش��عرون بارتي��اح يف التعامل مع 

اآلخرين، وال يرتددون يف إبداء رأيهم الش��خيص، حتى 

وإن كان��ت بياناته��م الش��خصية وعناوينه��م مرفقة، 

ويرصح��ون بأنهم تعلموا الكثري م��ن مهارات التواصل 

االجتامعي.

ويف التقرير اإلكلينييك للدكتور أوكييفي ومش��اركيه 

والخاص مبجتمع اإلمارات، ورد أن اس��تخدام فيسبوك 

وتوي��رت وم��اي س��بيس ل��ه فوائ��د للش��باب الذين 

يس��تخدمونها للتواصل االجتامعي. وأهم الفوائد عى 

س��بيل املثال حصولهم عى فرص املشاركة املجتمعية؛ 

كأع��امل التطوع، وجمع األم��وال للجمعيات الخريية، 

وتب��ادل الثقافات واملواد العلمي��ة والرتفيهية، وتنمية 

اإلبداع، وتعلم التس��امح واحرتام الرأي اآلخر، وتعزيز 

الهوي��ة الفردية م��ن خ��ال التعامل م��ع املجموعة 

مبهارات عالية. 

يجب على اآلباء أن 
يعمقوا عالقتهم 

بأبنائهم ويتحاوروا 
معهم حول قضايا 

اإلنرتنت وبرامج 
التواصل االجتماعي 

األطفال يتأثرون سلباً عند إفراطهم يف استخدام برامج التواصل اإلجتامعي
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التأثري السلبي لإلعالم االجتامعي 
كام ذكرنا سابقاً، فإن اإلعام االجتامعي قد تكون له آثار 

نفسية عى املراهقني واألطفال. ويف هذا الصدد كشفت 

سايل يف دراسة استطاعية أن نسبة كبرية من املراهقات 

اإلن��اث ال��ايت يس��تخدمن برامج التواص��ل االجتامعي 

يعان��ني انخفاضاً يف تقدي��ر الذات، كام يع��اين بعضهن 

النظرة الس��لبية ألنفس��هن، ويعاين بعضهن اضطراباً يف 

تناول الطعام بسبب عدم رضاهن عن أجسادهن.

ويعاين عدد من مستخدمي تلك الربامج من الضغوط 

النفس��ية والخجل والخوف من اس��تغال اآلخرين لهم؛ 

نتيج��ة لبعض الخربات التي م��روا بها. وهناك عدد كبري 

م��ن املحارضات ملتخصصني يف مج��ال علم النفس ومن 

العامل��ني يف اإلرش��اد أو الع��اج النف��يس مم��ن قدموا 

دراس��ات لحاالت تبحث عن مس��اعدة نتيجة إلدمانهم 

ع��ى اس��تخدام الربام��ج االجتامعية؛ فهن��اك من يعاين 

 CBS اضطراب��ات يف الن��وم والطعام، كام ذك��رت قناة

اإلخبارية يف تقرير لها أن هناك نسبة كبرية من األطفال 

يتعرض��ون للتحرش��ات الجنس��ية عرب برام��ج التواصل 

االجتامعي، مام يس��بب له��م اضطرابات نفسية كالقلق 

واالكتئ��اب. وأن 35 % منه��م تعرض��وا للتهدي���د و58 

% مل يخط��روا الوالدين. كام أن نس��بة 42 % تعرض��وا 

لإلح���راج والخجل ملجرد أن أحداً كان يتحدث معهم يف 

هذا املوضوع، واملش��كلة الحقيقية أن نس��ب���ة 41 % 

س��اذج���ون ويعطون معلوماتهم الشخصية ألشخاص ال 

يعرفون هويتهم. 

واملس��ألة الخطرية التي يطرحها بع��ض املختصني يف 

املجال العصب��ي أن األطفال تحديداً قد يتأثرون س��لبياً 

عند اس��تخدامهم لهذه الربامج من خ��ال تبادل بعض 

أف��ام الفيديو، والرتكيز عى شاش��ات األجه��زة لفرتات 

طويل��ة، ما ق��د يؤدي إىل تل��ف يف خايا الدم��اغ. وقد 

رصح أح��د املختص��ني يف األم��راض العصبي��ة بجامعة 

أكس��فورد بربيطانيا جرينفيلد بأن قضاء الوقت الطويل 

يف اس��تخدام األجهزة قد يؤدي اىل التأثري عى املوّصات 

الكهرومغناطيس��ية، وهذا ما يراه ل��دى األطفال، حيث 

إن لديهم مشكلة يف الرتكيز وعدم القدرة عى التواصل، 

ومنهم عدد كب��ري يعاين صعوبات يف تعل��م الرياضيات 

واللغة.

كام أظهرت دراس��ة الجمعية النفسية األسرتالي��ة أن 

نس��ب��ة 28 % م�ن عين��ة قوامها 1834 فرداً، ممن تقل 

أعامرهم عن 30 عاماً، قد تعرضوا ألزمات نفسية كالتوتر 

والقلق بسبب الخربات السلبية التي مروا بها. كام سجل 

البعض ارتفاعاً يف نسبة الخوف نتيجة لهذه الخربات. 

وميك��ن اس��تغال األطف��ال واملراهق��ني م��ن بعض 

الرشكات االستثامرية املخادعة، ودفعهم ملشاهدة بعض 

املواد غري الائقة أو التي تؤثر س��لبياً عى سلوكهم؛ فقد 

يتعرضون للتحرشات الجنسية، والتهديد الذي قد يؤدي 

إىل القلق واالكتئاب والعزل��ة التامة أو االنتحار. كام قد 

يتع��رض األطفال تحديداً لاس��تغال الجنيس من خال 

الطل��ب الرصيح أو من خ��ال الصور وأف��ام الفيديو. 

ومُيكن التأثري عليهم لينخرطوا يف تلك املامرس��ات، وقد 

يصورونهم عراة ومن ثم يهددونهم بإرس��ال تلك الصور 

اىل العام��ة؛ فيتعرض��ون للتهديد واالبتزاز مام يتس��بب 

له��م يف معاناة وخ��وف وقلق أو اإلصاب��ة باضطراب ما 

بع��د الصدمة. وقد أطلق أوكييفي ومش��اركوه مصطلح 

»اكتئاب فيس��بوك« لزيادة أعداد مس��تخدمي الربنامج 

املصابني باالكتئاب.

إن التأثريات الس��لبية لربام��ج التواصل االجتامعي ال 

يعانيه��ا األطفال واملرهقون فقط، بل حتى من هم أكرب 

س��ناً؛ ففي دراسة هدفت إىل معرفة آثار برامج التواصل 

االجتامعي عى طلبة الجامعة من خال عينة عش��وائية 

تُها 445 من ط��اب الجامعة، اعرتف عدد كبري منهم  ُعدَّ

بالتأثري الس��لبي عى أدائهم األكادميي برغم تحسنهم يف 

مهارات العاقات االجتامعية .

وكام ذكر توماس أن من أس��باب توجه طلبة الجامعة 

إىل االش��رتاك واإلدمان أحياناً عى الربامج االجتامعية هو 

ش��عورهم بالوحدة، وخاصة عندما ينتقلون من مرحلة 

الثانوي��ة العامة إىل الجامعة وتواجدهم معظم األوقات 

مع أغراب، فيتبادلون معهم املعلومات واملواد. كام أنهم 

يعرتفون بأنهم يضع��ون معلوماتهم الصحيحة كالعنوان 

واالس��م وأحياناً يرفق��ون صورهم، وأق����ر 28 % منهم 

بأنهم يفضلون التواصل مع املقربني فقط. بينام أفاد 50 

% منهم بأنهم منفتحون جداً عى اآلخرين، ويستمتعون 

بتب��ادل األفام والربامج والتحاور مع اآلخرين، حتى وإن 

مل يكونوا مقربني، ومنهم من تعرض للتهديد.

بعض التوصيات
بناء عى ما سبق ميكن الخروج مبجموعة من التوصيات 

التي رمبا تس��هم يف الحد من انتش��ار اآلث��ار واملظاهر 

الس��لبية الس��تخدام برامج التواصل االجتامعي وتعزيز 

الفوائد واآلثار اإليجابية الستخدامها؛ ومنها:

- رضورة قي��ام االختصاصي��ني واألطب��اء بتوعية األهايل 

للمش��كات املرتتبة عى االس��تخدام الس��لبي واإلدمان 

عى اس��تخدام برام��ج التواصل االجتامعي، س��واء عى 

املستخدم نفسه أو عى اآلباء.

- م��ن امله��م جداً، عند وجود مش��كلة ل��دى األبناء أو 

أحدهم تتعلق باس��تخدام برام��ج التواصل االجتامعي، 

تحديد املش��كلة أوالً وطلب املس��اعدة أو املشورة من 

املختصني لتش��خيص حقيقة املش��كلة، وما يرافقها من 

مش��كات نفس��ية كاالكتئاب أو القلق أو مشكات يف 

النمو أو عدم القدرة عى الرتكيز.

- يجب أن يتعل��م اآلباء واألمهات مش��اركة أبنائهم يف 

برامج التواصل االجتامعي؛ ألنه من املؤسف ماحظة أن 

األبناء أكرث تقدماً من ذويهم يف هذا الشأن. 

- يجب عى اآلباء أن يعمقوا عاقتهم بأبنائهم ويتحاوروا 

معهم حول قضايا اإلنرتنت وبرامج التواصل االجتامعي 

وتوجيههم دون إعطاء األوامر فقط. 

- رضورة التعامل مع األطفال واملراهقني بطريقة تفسري 

املواقف والتح��اور، وليس بطريقة توجيه األوامر فقط، 

كام يجب أن تُحل املشكلة بهدوء ودون عقاب. 

- يج��ب إحال��ة األش��خاص الذي��ن يعان��ون القلق أو 

االكتئ��اب أو اضطراب ما بعد الصدمة أو إدمان الربامج 

إىل املرشدين واملعالجني النفسيني.

- يس��تطيع الوال��دان أن يرشفوا عى تل��ك الربامج عن 

طري��ق اس��تخدام برام��ج مراقبة يف حال��ة غيابهم عن 

املنزل.

- يفض��ل أن تُنش��أ مواق��ع ع��ى اإلنرتن��ت تخاط��ب 

األطف��ال واملراهق��ني بوس��ائل إبداعية حديث��ة والفتة 

للنظر لاس��تفادة منها وملخاطبتهم، من أجل حاميتهم 

وتدريبهم عى كيفية مواجهة املستغلني•

الرتكيز عىل شاشات األجهزة لفرتة طويلة يؤدي إىل تلف يف خاليا الدماغ
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أمن املنشآت احلساسة
االتصاالت املتقدمة لتأمني املطارات وصناعة النفط والغاز

تستخدم الطرق الجوية والبحرية والربية يف شحن أطنان من السلع والبضائع إىل جميع أنحاء العامل 

كل يوم، وتحتاج تلك الطرق إىل مراقبة دامئة ميكن االعتامد عليها.

إعداد: بي راج
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أمن املنشآت احلساسة
االتصاالت املتقدمة لتأمني املطارات وصناعة النفط والغاز

حترص املطارات 
الناجحة على ضمان 

انتقال املسافرين 
وحقائبهم بكل يسر 

وسالسة وأمان

أمن املطارات
تحرص املطارات الناجحة عىل ضامن انتقال املس��افرين 

وحقائبه��م ب��كل يرس وسالس��ة وأمان يف حي��ز مكاين 

محدود نسبياً بهدف تخفيف العبء عنهم وعن رشكات 

الطريان املختلفة التي تحرص عىل تحقيق أكرب استفادة 

ممكنة من أساطيلها. والبد من اتخاذ كل السبل الالزمة 

لتجن��ب أي تأخري، م��ع الحفاظ عىل األمن والس��المة، 

وتعترب مرونة االتصاالت أمراً حيوياً ورضورياً.

االتصال الصويت
تؤمن ميزت��ا املرونة واألم��ان اللذين يتمت��ع بها جهاز 

 Professional Mobile الالس��ليك املتحرك املتخص��ص

Radio: PMR ال��ذي تنتجه رشك��ة Cassidian، حلوالً 

ميكن أن تساعد املتخصصني العاملني يف املطارات. فكل 

خاصية يتم تفصيلها تبع��اً الحتياجات كل مطار، ولكن 

سياس��ة رشكة Cassidian التي ترفض الحلول الوس��ط 

أثبت��ت صحته��ا وفعاليته��ا، ونجحت يف ط��رح حلول 

منخفضة التكلفة بدرجة كبرية.

تعتمد املطارات عىل تس��هيل عم��ل الفرق املختلفة 

مثل ضب��اط الحرك��ة ب��ركات الط��ريان واألخصائيني 

اللوجستيني وأفراد األمن. ويؤمن جهاز الالسليك املتحرك 

 Professional Mobile Radio: PMR املتخص��ص 

الذي تنتجه رشك��ة Cassidian، مرونة كاملة عند دعم 

أي هياكل تنظيمية تراتبية أو ش��بكات افرتاضية خاصة 

للعديد من األفراد الذين يتولون مسؤوليات مختلفة.

ك��ام ميكن ألي مش��غل متخص��ص تعدي��ل الجهاز 

بسهولة لتأمني قدر أكرب من التعاون بني الفرق املختلفة 

عن��د الرضورة، وبغض النظر عام إذا كانوا يس��تخدمون 

تقنيات ثابتة أو متحركة.

ويشمل االتصال الصويت املكاملات الجامعية والفردية، 

األم��ر ال��ذي يتيح فرصاً عدي��دة لتعزي��ز الكفاءة مثل 

الجامع��ات الديناميكية واملكاملات الطارئة والتش��غيل 

املبارش واألولويات وقيادة والس��يطرة الحديثة واملسح 

الجامعي واع��رتاض املكاملات Pre-emption والتنصت 

والتشفري......إلخ.

Data Communication اتصاالت البيانات
عادة ما يكون املطار مزدحامً بأنظمة البيانات املختلفة، 

ويج��ب أن يكون أي جه��از اتصال متطور ق��ادراً عىل 

الحصول عىل هذه املعلومات وتقدميها بش��كل مأمون 

إىل األف��راد الذين يحتاجونها. وتعم��ل الحلول الخاصة 

 Professional بجه��از الالس��ليك املتح��رك املتخص��ص

 Cassidian الذي تنتجه رشكة Mobile Radio: PMR

عىل دمج النظام الالس��ليك مع أجهزة تقنية املعلومات 

لدى املطار حتى ميكن تقديم خدمة معلوماتية كاملة.

Messaging الرسائل
تقدم حلول رشكة Cassidian، يف أبسط صورها، الدعم 

الالزم إلرسال الرسائل النصية ورسائل اإلبالغ عن الحالة 

Status Messaging دون الحاجة إىل أي أجهزة إضافية. 

وتعترب خاصية إرس��ال الرس��ائل وس��يلة رسيعة وفعالة 

لتقدي��م املعلومات ح��ول املواقف القياس��ية املتكررة 

مثل "االنته��اء من تنظيف الطائرة"، كام تعترب وس��يلة 

رسيعة للتأكد من معرفة كل األفراد مبا يجري حولهم يف 

توفر كاسيديان أجهزة السلكية آمنة لحامية املنشآت
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املواقف غري االعتيادية مثل "اقرتاب طائرة ينبعث منها 

الدخ��ان" و"الوضع تحت الس��يطرة". وميكن ملثل هذه 

الرس��ائل أن تب��دد البلبلة والقلق م��ن نفوس املوظفني 

والركاب عىل حد سواء.

وي��ؤدي توصي��ل جه��از Cassidian بأنظمة تقنية 

املعلوم��ات إىل خلق فرص أكرب، منها عىل س��بيل املثال 

ق��درة الجهاز ع��ىل إبقاء قادة األطقم ع��ىل دراية تامة 

بوضع النهايات الطرفية الالسلكية املختلفة، ومساعدتهم 

يف متابعة مرؤس��يهم. أما بالنسبة لألفراد كثريي الحركة 

فإن الدخ��ول عىل قواعد البيان��ات باملطار من األماكن 

البعي��دة يتي��ح له��م إمكاني��ة الحصول ع��ىل أحدث 

املعلومات دون الحاجة إىل االستعانة بأي شخص.

التطبيقات الصحيحة تعزز األداء
تعت��رب التطبيقات الصحيح��ة األس��اس يف تحقيق قدر 

أك��رب من الفعالية يف أي عمل، فاس��تخدام كود بس��يط 

ورق��م الرحلة ميكنان أي فرد من الوصول إىل الش��خص 

املسؤول، حتى وإن مل يكن يعرف أسامءهم. وتلك هي 

إحدى أكرث التطبيقات شيوعاً يف جهاز Cassidian الذي 

يعمل عىل تعزيز كفاءة املطارات عىل مستوى العامل.

 Radio الالس��لكية  الطرفي��ة  النهاي��ات 
Terminals

تش��مل قامئ��ة منتج��ات رشك��ة Cassidian م��ن 

النهاي��ات الطرفي��ة الالس��لكية أنواعاً م��ن متكاملة 

الستخدام الهاتف الثابت واملتحرك وهاتف السيارة. 

وميكن للمستخدمني أن يتوقعوا الحصول عىل أفضل 

النتائج عن طريق اس��تخدام تل��ك املنتجات. وتعترب 

كل النهايات الطرفية مصممة لالستخدامات املهمة، 

ومن ثم فه��ي تقدم الدعم الالزم للمتخصصني الذي 

يحتاجونها بالفعل. ويوجد عدد من الخيارات املتاحة 

التي تتي��ح أكرب قدر ممكن م��ن املرونة، مثل جهاز 

االس��تقبال املدمج ال��ذي يعتمد عىل نظ��ام تحديد 

املواقع عاملياً GPS وملحقاته.

االتصال الفعال..تجربة عملية
تستخدم الشبكة املش��رتكة يف مطار باريس الفرنيس 

مجموعة مختلفة م��ن الخدمات الصوتية وخدمات 

املعلومات عرب شبكة مشرتكة ملساعدته يف إدارة عدة 

مط��ارات مختلف��ة مثل "روييس" و"ش��ارل ديجول" 

و"أوريل" و"لوبورجي��ه". وتعت��رب الش��بكة وس��يلة 

منخفضة التكاليف للغاية، وذلك بفضل اس��تخدامها 

للشبكات اإلقليمية املشرتكة. ورغم هذا، فإن الشبكة 

االفرتاضي��ة الخاص��ة تضم��ن بقاء اتص��االت املطار 

الرسية مأمونة.

بكني..شبكة اتصاالت عمالقة
يعت��رب مطار بكني الدويل من أكرب املطارات يف العامل، 

وه��و يعتم��د عىل جه��از االتص��ال TETRA الذي 

تنتجه رشكة Cassidian يف إدارة اآلالف من الزائرين 

القادمني لحضور دورة األلعاب األوملبية يف بكني عام 

2008. ويؤمن الجهاز خدمات عالية الجودة يف مجال 

التحكم واإلرس��ال لحوايل 6000 مستخدم، بدءاً من 

رشكات الطريان والخدمات األرضية وانتهاء باألقس��ام 

املسؤولة عن الوقود والهواء واألغذية واألمن العام.

اعرتاف دويل
تش��م���ل قامئة املس��تخدمني اآلخرين هيئ��ة الطريان 

 Civil Aviation Administration in امل��دين الصينية

China: CAAC وش��بكة املط�����ارات مث���ل مط���ار 

 Frankfurt يف الصني، ومطار  Jinan Airport جين��ان

 Tegel يف أملاني�����ا، ومط�����اري am Main Airport

وSchönefeld يف برلني ومطار زيوريخ يف سويرسا.

WWW.CASSIDIAN.COM

INNOVATION WHERE IT MATTERS

Visit us on 

Dubai Airshow 
2013

November 17th-21st

Pavilion P10

The most advanced jet 
in service.
Eurofi ghter Typhoon – 
Built to meet your challenges.

INNOVATION WHERE IT MATTERS

دراسات وبحوث



العمل املشرتك
تعمل رشكة Cassidian مع رشكة SITA بش��كل وثيق 

إلنت��اج عدد كبري من التطبيق��ات التي تخدم املطارات. 

وتعت��رب رشك��ة SITA أكرب رشك��ة عاملي��ة للخدمات يف 

مجال أنظمة تقنية املعلومات وخدمات االتصاالت التي 

تقدمها الركة لصناعة الطريان الجوي. وتس��تغل رشكتا 

SITA وCassidian خربتهام معاً يف تأمني أفضل أجهزة 

االتصاالت للمطارات.

وتعترب رشك��ة Cassidian رشكة متخصصة يف أنظمة 

االتص��االت الحساس��ة، بينام تتخص��ص رشكة SITA يف 

املطارات.

صناعة النفط والغاز
تعم��ل صناعات النف��ط والغاز يف بعض أك��رث البيئات 

الربية والبحرية صعوبة عىل مس��توى العامل، ويعترب أي 

توقف لإلنت��اج أو عمليات التوزيع أم��راً مكلفاً للغاية 

والبد م��ن التعامل معه برسعة وبكف��اءة يف آن واحد. 

وتعترب أجهزة االتصال العاملة بالصوت وأجهزة االتصال 

الخاصة باملعلومات رضورية لضامن اس��تمرار عمليات 

النفط والغاز بطريقة سلسلة.

معلومات مهمة
 Cassidian تقدم االتصاالت الالسلكية التي تنتجها رشكة

الدعم الالزم إلرسال الرسائل النصية ورسائل اإلبالغ عن 

الحال��ة Status Messaging دون اس��تخدام أي أجهزة 

إضافية، األمر الذي ميك��ن أي فرد من الحصول الفوري 

عىل أح��دث التنبيهات واملعلومات الخاصة بالس��المة 

عن طريق اس��تخدام خاصة إرسال الرس��ائل الجامعية 

.Group Messaging

 Cassidian عالوة عىل ذل��ك، يؤدي توصيل جه��از

بأنظم��ة تقنية املعلومات إىل خلق ف��رص جديدة أكرب 

 Positioning للعمل بكفاءة أك��رب. فتطبيقات التموقع

Applications، عىل س��بيل املثال، متنح املديرين وعياً 

ميدانياً أفضل، بينام نجد أن القدرة عىل استخدام قواعد 

البيانات من مناطق بعيدة متنح مس��تخدمي الالس��ليك 

إمكانية الحصول عىل املعلوم��ات برسعة دون الحاجة 

إىل أي شخص.

وعادة ما تقوم منشآت النفط والغاز بنقل املعلومات 

بحرية ب��ني أنظمة املواق��ع امليدانية وأنظم��ة املراقبة 

والتحكم. ويؤدي إدخال النظام الالسليك يف هذه الحلقة 

إىل متديد عملية الحصول عىل املعلومات بحيث تشمل 

املواقع الالسلكية ومستخدمي الهواتف املتحركة.

مناذج مرنة للملكية
ق��د يرغب بعض املس��تخدمني يف خف��ض التكلفة عن 

طريق مش��اطرة نظام االتصاالت الالسلكية الخاصة بهم 

م��ع جهات أخ��رى مثل رشكات النق��ل واألمن يف نفس 

املنطقة. ومن بني الحلول األخرى املتاحة إقامة ش��بكة 

 Virtual Private Network: VPN افرتاضية خاص��ة

عىل النظام الالسليك الحايل. فأكرب رشكة للنفط يف فنلندا، 

عىل سبيل املثال، تستخدم شبكة السالمة العامة وشبكة 

.Helsinki Energy الخدمة املحلية

إن اس��تخدام االتصاالت الالسلكية من شأنة أن يرفع 

مس��توى الكفاءة واألمن، األمر الذي يس��اهم يف خفض 

التكالي��ف. وبدم��ج تلك املزاي��ا مع تقني��ات األنظمة 

املحس��نة والب��ث ميك��ن لرك��ة Cassidian أن تقلل 

تكاليف امللكي��ة اإلجاملية عىل م��دار العمر االفرتايض 

لألجهزة.

اخرت األجهزة الصحيحة
 Cassidian تشمل األجهزة الالسلكية التي تنتجها رشكة

مجموعة كبرية من النهايات الطرفية الالسلكية املتكاملة 

املأمونة الس��تخدامها م��ع الهواتف الثابت��ة واملتحركة 

وهواتف الس��يارات. وتقدم النهاي��ات الطرفية الدعم 
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ال��الزم لألجه��زة القياس��ية، ع��الوة عىل أنه��ا مصممه 

خصيصا لالستفادة من املواصفات التي تتمتع بها أنظمة 

Cassidian الالسلكية.

وتلب��ي نهاياتنا الطرفي��ة املتطلب��ات امللحة لصناعة 

النف��ط والغاز، وهو ما يؤكده س��جل الركة املمتاز يف 

هذه املنتج��ات ويف التطبيق��ات املتخصصة األخرى مبا 

فيها الخدمات الطارئة.

صوت قابل للتعديل
عادة م��ا يحت��اج املتخصصون إىل االتص��االت الصوتية 

الجامعي��ة Group Voice Communication بهدف 

نر املعلومات برسعة إىل من يحتاجها. وبإمكان أجهزة 

 Cassidian االتص��االت الالس��لكية التي تنتجها رشك��ة

تقدي��م الدعم ال��الزم ألي هيكل تنظيم��ي، مبا يف ذلك 

 Virtual Private طرح الش��بكات االفرتاضية الخاص��ة

Networks: VPNs لجامع��ات املس��تخدمني الذي��ن 

يرغب��ون يف اس��تخدام وس��يلة مأمون��ة. وبإم��كان أي 

مس��تخدم مخول إعادة تنظيم املجموعات لكل سهولة 

لتمكني أي شخص مرتبط بالشبكة، سواء كانت ثابتة أو 

متحركة، من العمل معاً عند الرضورة. كام تتوفر خاصية 

 Normal one-to-one االتصال الصويت الفردي العادية

voice calling  أيضاً.

وتؤم��ن االتص��االت الالس��لكية الت��ي تنتجها رشكة 

Cassidian مجموع��ة متكاملة م��ن الخصائص واملزايا 

مثل املكامل��ات الطارئة واالتصال املب��ارشة والجامعات 

الديناميكي��ة Dynamic groups وتحدي��د األولويات 

واعرتاض املكامل��ات Pre-emption واملس��ح الجامعي 

 Ambient listening والتنص��ت   Group scanning

ورس��ائل تحديد الحالة Status Messaging وخدمات 

البيانات القصرية Short Data )إرسال الرسائل النصية( 

واتص��االت البيان��ات Data Communication مث��ل 

بروتوكول اإلنرتنت Internet Protocol: IP والتش��فري 

 High Speed Data للمعلوم��ات  الرسع��ة  ع��ايل 

Encryption واالندماج مع أنظمة القيادة والتحكم.

االتصاالت الالسلكية
 Cassidian تقدم االتصاالت الالسلكية التي تنتجها رشكة

الدعم الالزم إلرسال الرسائل النصية ورسائل اإلبالغ عن 

الحال��ة Status Messaging دون اس��تخدام أي أجهزة 

إضافية، األمر الذي ميك��ن أي فرد من الحصول الفوري 

عىل أحدث التنبيه��ات واملعلومات الخاصة بالس��المة 

عن طريق اس��تخدام خاصة إرسال الرس��ائل الجامعية 

Group Messaging ع��الوة عىل ذل��ك، يؤدي توصيل 

جه��از Cassidian بأنظمة تقني��ة املعلومات إىل خلق 

ف��رص جديدة أك��رب للعمل بكف��اءة أك��رب. فتطبيقات 

التموق��ع Positioning Applications، ع��ىل س��بيل 

املث��ال، متنح املديري��ن وعياً ميدانياً أفض��ل، بينام نجد 

أن الق��درة عىل اس��تخدام قواعد البيان��ات من مناطق 

بعيدة متنح مس��تخدمي الالسليك إمكانية الحصول عىل 

املعلوم��ات برسعة دون الحاجة إىل أي ش��خص. وعادة 

ما تقوم منش��آت النفط والغاز بوض��ع رقم الربوتوكول 

Protocol Number: PN عىل النظام الالسليك الحايل.

اخرت األجهزة الصحيحة
 Cassidian تشمل األجهزة الالسلكية التي تنتجها رشكة

مجموعة كبرية من النهايات الطرفية الالسلكية املتكاملة 

املأمونة الس��تخدامها م��ع الهواتف الثابت��ة واملتحركة 

وهوات��ف الس��يارات. وتقدم النهاي��ات الطرفية الدعم 

ال��الزم لألجه��زة القياس��ية، ع��الوة عىل أنه��ا مصممة 

خصيصاً لالستفادة من املواصفات التي تتمتع بها أنظمة 

Cassidian الالسلكية.

وتلب��ي نهاياتنا الطرفي��ة املتطلب��ات امللحة لصناعة 

النف��ط والغاز، وهو ما يؤكده س��جل الركة املمتاز يف 

هذه املنتج��ات ويف التطبيق��ات املتخصصة األخرى مبا 

فيها الخدمات الطارئة.

 Pan American ولتقدي��م الدعم الالزم لرفع كفاءة

 Pan American Energy: اختي��ار  وق��ع   ،Energy

PAE عىل النظام الالس��ليك TETRA الذي تنتجه رشكة 

Cassidian، ويه��دف النظام الجديد إىل رفع مس��توى 

الكف��اءة، وتقدي��م الدعم الالزم الس��رتاتيجيات الركة 

يف مج��ال الصحة والس��المة وحامية البيئة. وتس��تطيع 

رشك��ة Pan American Energy أن تع��دد مزايا نظام 

االتصاالت الجدي��د لديها، حيث متك��ن مرونته الركة 

من دعم الهي��اكل التنظيمية املختلف��ة عند العمل مع 

املقاول��ني واملقاولني من الباطن. ك��ام أن أنظمة اإلدارة 

الش��املة متك��ن رشك��ة Pan American Energy من 

اإلرشاف عىل املستخدمني والنظام ومكوناته، بينام يقوم 

اإلص��دار األتوماتييك للتقارير اإلحصائية بدعم إجراءات 

رفع الكفاءة، والنظام مصمم لحاالت الرد الطارئة.

ويأيت دور النموذج التنظيمي "العس��كري" التصميم 

عن��د   Military” Style Organisational Model”

 Direct إدارة الحاالت الطارئة. ويعترب التشغيل املبارش

Mode Operation، حي��ث تتواصل النهايات الطرفية 

م��ع بعضها البع��ض دون الحاجة إىل تغطية الش��بكة، 

وسيلة مهمة يف حاالت اإلخالء عىل نطاق واسع. كام أنه 

مفي��د أيضاً يف املناطق التي تكون فيها تغطية الش��بكة 

ضعيفة أو غري مضمونة.

وتشمل قامئة رشكات النفط والغاز األخرى التي وقع 

اختياره��ا عىل رشك��ة Cassidian كالً من رشكة أرامكو 

السعودية )الس��عودية(، ورشكة Tomskneft )روسيا(، 

 Steag ورشك��ة  )روس��يا(،   Surgutneftegas ورشك��ة 

Evonic )أملانيا(•

الجهاز الالسليك املتحرك PMRتوفر أنظمة املراقبة والتحكم حلول آمنة لقطاع النفط والغاز
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الثقة يف القارئ
باولو كويللو كاتب برازييل معروف لدى القراء العرب، اش��تهر بروايته األوىل "الخيميايئ" التي صار يعرف 

به��ا عىل الدوام، م��ع أنه كتب بعدها الكثري من الروايات الجميلة وذات العمق اإلنس��اين العاملي، مؤخراً 

قرأت له عىل صفحته يف موقع التواصل االجتامعي الفيس��بوك مقال��ة  حول قواعد الكتابة لديه يقول أن 

مدوناً فلبينياً قد جمعها بش��كل جدي ومتسلسل من خالل متابعته ملالحظات كويللو حول الكتابة، وهي 

مثاني��ة  قواعد يف غاي��ة األهمية، يحتاج إىل معرفتها كل كاتب مهتم بعالقت��ه بكتابته وقرائه حيث تتوزع 

عىل كل ما له عالقة بالكتابة.

واح��دة من هذه القواعد تتعلق بالثقة، الثقة بالقراء، ولقد وجدتها قاعدة جديرة باالنتباه واملناقش��ة، 

فل��امذا عىل الكات��ب أن يعتقد بأنه األكرث فهامً وذكاء من القارئ، وأن عليه أن يس��تفيض ويرشح ويلف 

ويدور حول موضوعه أو القضية التي يطرحها، القارئ ذيك مبا فيه الكفاية، وهو ال يأيت إىل ما نكتبه خالياً 

م��ن املعرفة أو صفراً م��ن التجارب والقناعات واألف��كار، بل العكس متاماً، تقول قاع��دة كويللو يف الثقة 

"ثق بقرائك، ال تحاول أن ترشح لهم األفكار وكأنك تُدرس أطفاالً يف فصل درايس، أعطهم مجرد إش��ارات 

أو إضاءات محددة وس��يقومون هم بدورهم مبلء تلك الفراغات التي عليك أن ترتكها بني الس��طور، دع 

مخيلتهم تعمل وقناعاتهم وأفكارهم ترثي النص أو الفكرة التي تعرضها وتناقشها معهم!.

وألن معظمن��ا ككتاب يعتقد بأنه معلم أو واعظ  مطلوب منه إس��داء النصح والتوجيهات فإن الرشح 

واإلطال��ة متلؤ كتاباتنا، وهنا يصح الس��ؤال هل الكتابة عملية تفاعلية بني طرف��ني أم تلقينية تقع مهمتها 

عىل طرف واحد وعىل املتلقني أن ينصتوا ويوافقوا فقط؟ إن الكتابة للناس ليس��ت أمراً س��هالً، وقد زادت 

صعوبته مع تنامي توجهات ثورة التقنية ووسائط اإلعالم الجديد أو إعالم املواطن كام يسمى، هذا اإلعالم 

الذي جعل من كل شخص ميتلك جهاز حاسوب أو نوعاً من الهواتف الذكية صحفياً يصور الحدث ويكتبه 

ويح��رره وم��ن ثم يضعه بني يدي ماليني الناس يف ثوان معدودة مس��تبقاً قدرة وس��ائل اإلعالم التقليدية 

كالصحف والقنوات الفضائية أحياناً!.

إن الثق��ة يف ق��درة القارئ ع��ىل القراءة الصحيحة أو الق��راءة الخاصة به انطالقاً م��ن أفكاره وقناعاته 

وتوجهات��ه هي إضاف��ة إىل أنها تعرب عن احرتام وثقة الكاتب يف قرائ��ه وتقديره لحرية قرارهم وأحكامهم 

فإنها أيضاً تجعل الكاتب يعتني بنصه أكرث من تضييع الوقت يف حش��وه بتفاصيل وإطاالت ال رضورة لها 

وال تتناس��ب مع عقلية قارئ اليوم الذي أصبح أكرث ميالً للقراءة الرسيعة واملوجزة واملعتمدة عىل الجمل 

املكثفة ذات املعنى غري املبارش الذي يعطيه مساحة من التفكري والحرية لإلضافة والقبول أو الرفض وملء 

الفراغات التي تركها الكاتب!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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Airbus Military A330 MRTT طائرة النقل العسكرية
مثالية لتلبية املتطلبات الراهنة واملستقبلية للقوات العسكرية

يعتمد تصميم طائرة التموين والنقل العسكرية A330، التي تنتجها رشكة "إيرباص"، 

عىل أحدث عائلة من عائالت الطائرة التجارية "اإليرباص A330" املتوسطة إىل 

بعيدة املدى ذات املحركني. وقد تم بيع أكرث من 1.100 طائرة من هذا الطراز إىل 

ما يقرب من 90 عميالً، وتعمل أكرث من 800 طائرة يف جميع أنحاء العامل حالياً، 

األمر الذي ميثل دعامً مبارشاً ويطيل العمر االفرتايض للطائرة لسنوات طويلة قادمة. 

وتتمتع طائرة التموين والنقل العسكرية A330 بقدرات عسكرية اسرتاتيجية يف 

مجال النقل الجوي وإعادة تزويد الطائرات بالوقود جواً.

إعداد: يل يادف

تقنيات

|  العدد 502  |  نوفمرب 2013  |118
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 A330 وقد أصبحت طائرة التموين والنقل العس��كرية

طائ��رة رائدة ب��ن نظرياتها من نفس الفئة يف األس��واق 

العاملي��ة، ويع��ود الفض��ل يف ذلك إىل مزاياه��ا الجوية 

األكيدة مثل األداء املتفوق، واس��تخدام أحدث أساليب 

التكنولوجي��ا، واملرون��ة الت��ي متكنه��ا م��ن أداء مهام 

متعددة، وقدرتها االس��تيعابية الكبرية للوقود، باإلضافة 

إىل قدرتها االس��تيعابية الكبرية الستيعاب مواد الشحن 

وقدرتها العالية عىل استيعاب األحامل وطول مداها.

وق��د تقدم أربعة عمالء حت��ى اآلن بطلب لرشاء 28 

 ،A330 طائرة من طراز طائرة التموين والنقل العسكرية

وهؤالء العمالء هم: س��الح الجو املليك األسرتايل، وسالح 

الج��و املليك الربيطاين، وس��الح الجو املليك الس��عودي، 

والق��وات الجوية والدفاع الجوي يف دولة اإلمارات. هذا 

عالوة ع��ىل الطلب الذي تقدمت به الس��عودية لرشاء 

عدد مامثل من الطائرات التي طلبتها بالفعل.

التطوير
تم تس��ليم أول طائرة إيرباص عسكرية A330 للتموين 

والنقل الجوي إىل س��الح الجو املليك األس��رتايل يف شهر 

يونيو عام 2011، وذلك بعد اس��تكامل برنامج التطوير 

واالختب��ارات املكث��ف الخاص مبا ميك��ن اعتباره الجيل 

الجديد من طائرات التموين والنقل الجوي املرخصة.

وتس��تخدم الطائرة أحدث أجه��زة الطريان املتقدمة 

وأحدث نظام للتحكم وأحدث أس��اليب التصنيع، األمر 

الذي يؤدي إىل خفض تكاليف التشغيل إىل أقىص حد.

 A330 وبإم��كان طائرة التموين والنقل العس��كرية

تقديم الدعم املبارش لنرش رسب مقاتل عن طريق نقل 

أفراد التشغيل واملعدات، باإلضافة إىل قدرتها عىل تأمن 

الحراس��ة أثناء عملية التزويد بالوقود لطائرات الرسب 

املقاتلة وصوالً إىل قاعدته��ا الخارجية، األمر الذي يتيح 

لل��رسب املقاتل إمكانية االنتش��ار كوح��دة واحدة، ثم 

التحول لتنفيذ طلعات جوية قتالية بعد وصوله.

عالوة عىل ذلك، تعترب طائرة التموين والنقل العسكرية 

A330 طائرة مثالية لتنفيذ مهام إضافية لتلبية املتطلبات 

الراهنة واملس��تقبلية للقوات العسكرية. وتوفر مقصورتها 

الواس��عة مس��احة الس��تيعاب أي معدات إضافية خاصة 

 A330 طائرة رائدة 
بني نظرياتها من 

نفس الفئة يف 
األسواق العاملية 

بفضل مزاياها 
اجلوية واألداء 

املتفوق
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بامله��ام املختلف��ة، كام يتي��ح نظام الطاقة ال��ذي تحمله 

الطائرة إمكانية اس��تيعاب أح��امل إضافية مثل محطات 

.SMART البث واإلرسال املؤمتتة املتعددة الوظائف

قدرات الطائرة يف مجال النقل الجوي
يتيح جس��م الطائرة العري��ض ذو املقطع العريض الذي 

يص��ل إىل 222 بوص��ة، يتي��ح لطائرة التموي��ن والنقل 

العسكرية A330 إمكانية حمل أي نوع من الحموالت 

العسكرية أو اإلنس��انية أثناء تنفيذ املهام االسرتاتيجية. 

وتتمي��ز الطائ��رة بتصميمه��ا الحدي��ث، ع��اوة عىل 

مقصورتها التي تسمح بأكرب مساحة ممكنة من املقاعد 

يف كل درج��ة من درجاتها املختلف��ة، األمر الذي يؤدي 

إىل تحقيق أكرب قدرة اس��تيعابية وأكرب قدر ممكن من 

الراحة. وتس��مح تلك املمي��زات إىل أقىص حد بتعديل 

خصائ��ص الطائ��رة وتحويله��ا من طائرة لنق��ل األفراد 

والق��وات إىل طائ��رة فخمة تلبي احتياج��ات الضيوف 

م��ن كبار الزوار، فهي قادرة - عىل س��بيل املثال - عىل 

حمل 253 راكباً عند تخصيص ثاث درجات )السياحية 

ورجال األعامل والدرجة األوىل(، أو حمل 270 راكباً عند 

تخصي��ص درجت��ن، أو حمل ح��وايل 300 راكب عندما 

تكون الطائرة مؤلفة من درجة واحدة.

ع��اوة عىل ذلك، نج��د أن تصميم طائ��رة التموين 

والنقل العس��كرية A330 يسمح بنقل حمولة تصل إىل 

45 طناً )99000 رطل(، كام يسمح بدنها العريض بحمل 

مواد الشحن أسفل املقصورة الرئيسية، سواء كانت تلك 

الحموالت عىل ش��كل حاويات أو منصات، باإلضافة إىل 

املنصات العس��كرية القياس��ية الخاصة بحلف ش��امل 

األطليس )الناتو( التي ميك��ن تحميلها عىل منت الطائرة 

باستخدام نظام نصف آيل لتحميل الحمولة.

كام ميكن أيضا اس��تخدام مقصورة الحمولة الرئيسية 

لحمل مواد الش��حن عندم��ا تكون الطائ��رة مخصصة 

كطائرة شحن، وس��اعتها يتم تزويد املقصورة الرئيسية 

بباب ضح��م للحمولة مثب��ت عىل املقص��ورة العلوية 

وأجه��زة تحميل فوق أرضية املقصورة الرئيس��ية، األمر 

 A330 الذي يس��مح لطائرة التموين والنقل العسكرية

 108x88 بحمل 26 منصة عس��كرية تابعة للناتو مقاس

بوص��ة. باإلضاف��ة إىل ذلك، ميكن أيض��اً تعديل الطائرة 

ألداء غرضن مزدوجن، أي حمل مواد الش��حن يف الجزء 

األمام��ي م��ن املقصورة الرئيس��ية، وحم��ل الركاب يف 

املقصورة الخلفية.

اإلخالء الطبي ونقل الجرحى
 A330 كام تعت��رب طائرة التموي��ن والنقل العس��كرية

أيض��اً طائ��رة مثالي��ة لإلخ��اء الطبي ونق��ل الجرحى 

MEDEVAC and CASEVAC بفض��ل مقصورته��ا 

الواس��عة القادرة عىل حمل ما يزيد عىل 130 نقالة من 

مدارج جوية خاصة إىل مس��افات بعي��دة عرب القارات 

ب��كل راحة وس��هولة. وعندما تك��ون الطائرة مخصصة 

أوامر الشراء ومواعيد التسليم

طائرة التموين والنقل العسكرية A330 : سبتمرب 2015
إجاميل طلبات الرشاء: 28

إجاميل عدد الطلبيات قيد التسليم: 17
إجاميل عدد الطائرات املوجودة يف الخدمة: 17

 Light Medevac "كطائ��رة "خفيفة لإلخ��اء الطب��ي

Configuration ميك��ن تركي��ب األرسة الطبي��ة فوق 

املقاعد القابلة للطي، األمر الذي يتيح إمكانية استخدام 

الطائرة كطائ��رة لنقل األفراد والق��وات كام يحدث يف 

أي مهم��ة خارجي��ة لإلغاثة، وذلك ع��ن طريق تخزين 

األرسة الطبي��ة داخ��ل مقصورات الش��حن الس��فلية، 

ومن ثم تحويلها برسع��ة إىل طائرة لإلخاء الطبي عند 

العودة. وعندما تكون الطائرة مخصصة لإلخاء الطبي 

املكثف Intensive Medevac Configuration ميكن 

تخزين أرسة الرعاية الطبي��ة املركزة بحيث تصبح مثل 

وحدة جوي��ة للرعاية املركزة، وميكن للطائرة أن تحمل 

28 نقالة م��ن نقاالت النات��و، و6 أرسة للرعاية الطبية 

املرك��زة، و20 مقعداً للفريق الطب��ي و100 مقعد من 

مقاعد الركاب، ونظراً النتفاء الحاجة إىل خزانات وقود 

إضافي��ة، نجد أن س��عة املقصورة الس��فلية ومقصورة 

 A330 العفش لدى طائرة التموين والنقل العس��كرية

لن تتأثر بأجهزة إعادة التزود بالوقود جواً.

إعادة التزود بالوقود جواً
يعترب جناح الطائ��رة A330-200 كبرياً مبا يكفي لحمل 

كمي��ة الوقود الازمة )111 أطنان/245.000 أرطال( يك 

تتحول طائ��رة التموين والنقل العس��كرية A330 إىل 

طائرة متوين عالية األداء لتموين أي نوع من الطائرات 

دون الحاج��ة إىل وجود أي خزانات وقود إضافية، ومن 

ثم تجنب أي تأثري سلبي عىل قدرتها عىل حمل الركاب 

أو مواد الش��حن، ولتموين أي طائ��رة مجهزة بخرطوم 

 F-16 Fighting Falcon, الت��زود بالوقود، مثل طائريت

F-35A Lightning أو حت��ى طائ��رة التموين والنقل 

 ،)UARRSI �نفسها )عند تجهيزها ب A330 العسكرية

 A330 يتم تجهي��ز طائرة التموين والنقل العس��كرية

بنظام "إيرباص" العسكري املتطور للتزويد بالوقود جواً 

ARBS الذي يسمح بتنفيذ أرسع عملية لنقل الوقود.

الت��زود  بخراطي��م  امل��زودة  الطائ��رات  ولتزوي��د 
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تقنيات

أقىص وزن عند اإلقالع: 233.000 كيلوجرام
General Electric CF6-80E1A3 - 72 000 lbf, 320 kN :املحركان

Pratt and Whitney PW 4168A: 68 000 lbf, 302 kN 
Rolls-Royce Trent 772B: 71,000 lbf, 316 kN 

طول الجناح: 60.30 مرتاً

 االستخدام: 4 مقاتالت، تصل الحمولة إىل 50 فرداً و12000 كيلوجرام )26400 رطالً(
حجم املخزن: 120 مرت مكعب )4200 قدم مكعب(

الطول الكيل: 58.80 مرتاً



بالوقود، مث��ل Eurofighter أو Tornado، يتم تزويد 

طائرة التموين والنقل العسكرية A330 بخرطومن من 

نوع Cobham 905E أسفل الجناحن. 

أم��ا بالنس��بة إىل الطائرات الكب��رية األخرى املزودة 

 A400M مث��ل الطائرة Probe-Equipped مبجس��ات

أو C295 فيمك��ن إعادة تزويده��ا بالوقود عن طريق 

وحدة من نوع The Cobham 805E للتزويد بالوقود 

 Cobham 805E Fuselage املثبتة عىل جسم الطائرة

.Refueling Unit FRU

 Air to ًويت��م التحكم يف أنظمة التزوي��د بالوقود جوا

Air Refueling: AAR systems ع��ن طري��ق وح��دة 

 Advanced Fuel تحكم التشغيل املتطور الخاص بالوقود

Operator Console املثب��ت داخل مقص��ورة القيادة، 

وال��ذي يحتوي ع��ىل نظام متط��ور للمراقب��ة الفيديوية 

بهدف تنفيذ عمليات التزويد بالوقود ليالً أو نهاراً.

كام ميك��ن أيضا اس��تخدام طائرة التموي��ن والنقل 

العس��كرية A330 يف تنفي��ذ مهام القطر والس��حب، 

حيث ميكن أن تك��ون الطائرة يف إحدى املحطات التي 

قد تقع ع��ىل بُعد 1000 ميل بح��ري )1600 كيلومرت( 

من قاعدتها األم ملدة قد تصل إىل أربع ساعات ونصف 

يتيح جسم الطائرة 
العريض إمكانية 

حمل أي نوع من 
احلموالت العسكرية 

أو اإلنسانية أثناء 
تنفيذ املهام 

االسرتاتيجية

تعترب طائرة التموين 
والنقل العسكرية 

A330 طائرة مثالية 
لإلخالء الطبي ونقل 

اجلرحى

وتظل ق��ادرة عىل تأم��ن 50 طن��اً )0.00011 أرطال( 

م��ن الوقود لخدم��ة الطائرات التي تحت��اج إىل التزود 

بالوق��ود، أو ميكن تأم��ن 60 طن��اً )132.000 أرطال( 

من الوقود أثناء بقائها يف املحطة ملدة خمس س��اعات 

عىل بُعد 500 ميل بح��ري )930 كيلومرت( من القاعدة 

األم. فالطائرة قادرة، عىل س��بيل املثال، عىل متكن أربع 

طائرات م��ن طراز Eurofighter من الطريان ملس��افة 

3600 مي��ل بحري )6700 كيلومرت( ع��ن طريق إعادة 

تزويدها بالوقود أثناء طريانها، أو عندما تحمل حمولة 

وزنه��ا 20 طن��ا )44.100 أرطال( لنرش أرب��ع طائرات 

مقاتلة ملسافة 2800 ميل بحري )5200 كيلومرت(، وهو 

ما يفوق بكثري ما ميكن أن تقدمه أي طائرة متوين جوي 

يف الوق��ت الحايل. ولهذا، تعترب الطائ��رة قوة ضاربة ال 

تُجارى، تس��اهم يف زيادة م��دى أي طائرة مقاتلة عىل 

الطريان بدرجة كبرية.

األنظمة العسكرية
 A330 كام تس��تفيد طائرة التموين والنقل العسكرية

أيض��اً م��ن أس��اليب التصمي��م والتصني��ع الحديث��ة، 

وتس��تخدم أح��دث أجه��زة الط��ريان وأكرثه��ا تطوراً، 

باإلضافة إىل أنظمة التحكم التي تؤمن الحامية الكاملة 

أثن��اء الط��ريان والتي تتمت��ع بها أي طائ��رة من طراز 

A330-200، األم��ر الذي يعني مزي��داً من االعتامدية 

وخفض أعباء التش��غيل عن كاهل الطاقم الجوي، األمر 

الذي ميكنه من الرتكيز عىل تنفيذ املهمة.

وطائ��رة التموين والنقل العس��كرية A330 مزودة 

مبجموعة من أجهزة الطريان العسكرية ونظام عسكري 

مدم��ج مع أجهزة الطريان املدني��ة، كام يوجد بالطائرة 

مجموع��ة كامل��ة من األجه��زة الرضورية مث��ل نظام 

 Defensive Aid System: DAS املساعدات الدفاعية

ونظام خزان الوقود ومقصورة قيادة مصفحة.

 A330 وتعت��رب طائرة التموين والنقل العس��كرية

الطائ��رة األك��رث تط��وراً ب��ن مثيالتها م��ن الطائرات 

األخ��رى، حيث يص��ل مداه��ا إىل 8000 ميل بحري 

)14.800 كيلوم��رت(، ورسعتها القصوى إىل 0.68 ماخ، 

وتعترب الخيار األول كمنص��ة متعددة األدوار للتزويد 

بالوقود. وتتميز الطائرة باألداء الفائق بأقل التكاليف، 

وتس��اوي وزنها ذهباً، فضالً عن إمكانية تطويرها عىل 

امل��دى الطويل وه��و ما يؤكده نجاحه��ا املتواصل يف 

األسواق العاملية•
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االرتفاع الكيل:
 17.40 أمتار



تنظيــــم القاعــــدة الرؤيـــــة اجليوسياسيــة، واالستــــــــــــــــــــــراتيجيــــة والبنيــــة االجتماعيـــــة
املظلة التي يسعى كل الشبان املسلمني الغاضبني لالرتباط بها ولو اسميا

مل يعد التيار السلفي الجهادي، وممثله األسايس تنظيم 

القاعدة، مجرد مجموعة مسلحة تنفذ عمليات هنا 

وهناك، بل بات تعبرياً جلياً عام بات يعرف يف علم 

 Non-State "العالقات الدولية بـ "الالعبني الالدولة

Actors؛ فأعضاء هذا التنظيم متعددو الجنسيات، 

وأهدافه تتخطى الحدود الوطنية، وكأي تيار يعرب عن 

حركة اجتامعية- سياسية، مر التيار السلفي الجهادي 

بأطوار مختلفة حتى تبلور بشكله الحايل املتشظي إىل 

مجموعات عدة يف مناطق مختلفة من العامل

ع��ى الرغم م��ن أن تاري��خ وج��ود "القاع��دة" يعود إىل 

أغس��طس 1988، فإنه��ا تبل��ورت عملياً كتنظي��م يف عام 

1998، ح��ني تش��كلت من مجموعة م��ن فصائل املقاتلني 

العرب يف أفغانس��تان، واتس��عت داللتها تالياً لتصبح تياراً 

أك��ر منه تنظي��اً، فباتت جميع املجموع��ات الراديكالية 

املسلحة تُنسب إىل تنظيم القاعدة، خصوصاً بعد أن أصدر 

التنظيم فتوى تبيح قتل األمريكيني واليهود يف أي مكان يف 

العامل، معلناً يف مدينة بيشاور الباكستانية تأسيس "الجبهة 

العاملية اإلس��امية لقتال اليهود والصليبيني"، ولكن اس��م 

القاع��دة برز يف املش��هد اإلعامي العامل��ي عقب أحداث 

الحادي عرش من س��بتمرب 2001، وأخذ مصطلح "القاعدة"  

يصب��ح رمزاً ملا تعتربه الوالي��ات املتحدة الخطر األكرب عى 

أمنها القوم��ي ومصالحها اإلس��راتيجية وه��ي "الحركات 

اإلسامية الراديكالية".

عوامل اإلندماج واسرتاتيجيات القاعدة
ميث��ل التيار الس��لفي الجهادي منطاً جدي��داً من الحركات 

اإلس��امية، وهو عبارة ع��ن توفيقية بني األفكار الس��لفية 

التقليدي��ة واألف��كار "الجهادي��ة" الت��ي ب��رزت يف أواخر 

الس��بعينيات وتحدي��داً يف مرص، وقد لعب��ت ثاثة عوامل 

رئيس��ية دوراً أساسياً يف التاقح واالندماج وخلق التوفيقية 

"الس��لفية الجهادي��ة" الجامع��ة ب��ني النقيض��ني: األفكار 

السياس��ية الثورية، واألفكار االجتاعي��ة املحافظة؛ وهي: 

الث��ورة اإلس��امية يف إيران ع��ام 1979، وحرك��ة جهيان 

كتاب

• العنــــوان: تنظيم القاعدة الرؤية الجيوسياسية 

واالسرتاتيجية والبنية االجتامعية

• اللغـــــــة:    العربية

• الطبعــــــة:    األوىل

• تاريخ النرش:  2012

• الصفحـات:  224 صفحة

تخرّج��ت يف تلك املاذات عنارص نفذت عمليات متثلت يف 

تفجريات الرياض منتصف التسعينيات، وتفجريات مومباسا 

ودار الس��ام عام 1998، وتفجري املدمرة "يو أس أس كول" 

باليمن عام 2000، وغريها وصوالً إىل هجات الحادي عرش 

من سبتمرب عام 2001.

والن��وع الثاين من تلك االس��راتيجية أن��ه منذ هجات 

الح��ادي ع��رش من س��بتمرب، التي اس��تهدفت مبنى مركز 

التجارة العاملي يف نيويورك ومبنى البنتاجون يف واش��نطن، 

وم��ع ب��دء الوالي��ات املتحدة م��ا يعرف ب��� "الحرب عى 

اإلرهاب"، واستهداف بنى "القاعدة" التحتية يف أفغانستان 

وتشتت عنارصها وقطع قنوات التمويل عنها، تحول تنظيم 

القاعدة إىل تبني اس��راتيجية مغايرة تقوم عى الامركزية، 

وذلك بإنش��اء خايا ذات توجه أيديولوجي سلفي جهادي 

ينش��ط أفرادها وفقاً لظروف املنطقة التي يتمركزون فيها 

وتوجيهات القيادات املحلية، وبالتايل برزت املواجهات مع 

الس��لطات الس��عودية يف الف��رة 2006-2003، وتفجريات 

جرب��ة 2003، وب��ايل 2002 وأيضاً 2005، وال��دار البيضاء 

2003، وتفجريات مدريد 2004، ولندن 2005، وغريها. 

العتيبي يف الس��عودية عام 1980، والتدخل الس��وفيتي يف 

أفغانستان مطلع الثانينيات، وإذا كان التيار السلفي منح 

التي��ار الجهادي بُع��داً عاملياً، ومل تعد الح��ركات الجهادية 

مج��رد حركات وطنية سياس��ية، ففي املقاب��ل منح األخري 

التيار الس��لفي بعداً ثورياً بعد أن كان محصوراً ومغرقاً يف 

الخطاب األخاقي الفقهي. 

تقوم اسراتيجية السلفيني الجهاديني عى خلق "ماذات 

آمنة"، يلعب كل واحد منها دوراً بدياً من اآلخر، بش��كل 

يؤّم��ن انتق��ال املقاتل��ني املنضوين تحت ه��ذا التيار من 

منطقة ألخ��رى اس��تمراراً للمعركة، كانتقاله��م من وداي 

س��وات إىل آس��يا الوس��طى، أو الصومال، أو انتقالهم من 

العراق إىل الصومال أو اليمن، وهكذا. 

وتجدر اإلش��ارة إىل أن املناطق التي يس��عى السلفيون 

الجهادي��ون لخلق ماذات آمنة لهم فيها هي تلك املناطق 

الت��ي تحتوي ع��ى العوام��ل الداخلية املامئ��ة )كالفقر، 

والبطالة، وغياب الدولة، وس��وء توزيع املوراد(، والعوامل 

الخارجي��ة املطلوب��ة )وجود عس��كري أو أمن��ي للواليات 

املتحدة(، وهي عوامل موضوعية تساهم يف استمرار وجود 

التيار السلفي الجهادي.

إن رصد االس��راتيجيات التي يتبعه��ا تنظيم "القاعدة" 

ي��ربز محوري��ة "الحي��ز الجغ��رايف" يف تفك��ريه، فقد عمد 

السلفيون الجهاديون إىل تبني نوعني من االسراتيجية منذ 

منتص��ف التس��عينيات؛ األول التمركز يف ماذ آمن متثَّل يف 

الس��ودان، ثم يف أفغانستان يف ظل حركة طالبان، ومن ثم 
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تنظيــــم القاعــــدة الرؤيـــــة اجليوسياسيــة، واالستــــــــــــــــــــــراتيجيــــة والبنيــــة االجتماعيـــــة
املظلة التي يسعى كل الشبان املسلمني الغاضبني لالرتباط بها ولو اسميا

ومثل هذه الخايا عادة ما ارتبطت بعنارص أو أشخاص 

تدربوا يف معس��كرات التدريب وتولوا أمر التجنيد وجذب 

العنارص الجديدة، وبقوا فق��ط مرتبطني ب�"القاعدة-األم"، 

وهو املصطل��ح الذي بدأ يربز يف تل��ك الحقبة بتأثري حالة 

االنتش��ار الذي م��ّر فيه التي��ار مع بروز م��ا ميكن وصفه 

ب�"العام��ل العراقي"، يف تكوين رؤية اس��راتيجية جديدة 

لدى السلفيني الجهاديني.

مالذآت النظام اآلمنة
وقد لع��ب االحتال األمرييك للعراق ع��ام 2003 دوراً 

ب��ارزاً يف عملي��ات التجني��د، وفتح جبهة ل��� "مواجهة 

األمريكيني"، وقد وجد السلفيون الجهاديون يف العراق 

فرص��ة ذهبية لقت��ال األمريكي��ني، وهو م��ا أعطى ل� 

"المركزي��ة القاعدة" بع��داً تنظيمياً؛ ف��ربزت "القاعدة 

يف ب��اد الرافدي��ن" )جاعة التوحيد والجهاد س��ابقاً(، 

و"القاع��دة يف باد املغ��رب اإلس��امي"، و"القاعدة يف 

أوروب��ا"، وغريه��ا من تل��ك التس��ميات، ولكن يف تلك 

الف��رة ب��ات النظر للع��راق ك�"ماذ آمن"بطرح اس��م 

"دولة العراق اإلس��امية"، وخاصة أن منظِّري السلفية 

الجهادي��ة رأوا يف الع��راق - باإلضافة إىل كونه س��احة 

ل�"مواجهة األمريكيني"- نقطة ارتكاز لانطاق ملواجهة 

"الع��دو القريب"، أي أنظمة الحك��م العربية، وتحرير 

األرايض اإلسامية، وتحديداً فلسطني. 

ومن االس��راتيجيات التي اتبعها التيار السلفي الجهادي 

تكثي��ف نش��اطاته يف "أطراف العامل اإلس��امي"، كا يصفه 

التيار الس��لفي الجه��ادي، الذي يعترب الع��امل العريب "قلب 

العامل اإلس��امي"، ومن املناطق املفرضة املنطقة الحدودية 

بني أفغانستان وباكستان، وآس��يا الوسطى، وشال القوقاز، 

وغريها، وهو توجه يدخل يف س��ياق اس��راتيجية متبعة من 

قبل القاعدة منذ عام 2008، تقوم عى "خلق ماذات آمنة"، 

.Localization Jihad "وتحويل الجهاد إىل "ظاهرة محلية

ويف الوقت ذاته يس��عى التيار لاستفادة من "املاذات 

اآلمنة" بفتح جبهات "تس��تنزف" القوات األمريكية، عوضاً 

ع��ن االعت��اد عى م��اذ آمن واح��د، ك��ا كان الحال يف 

منتصف التسعينيات بالس��ودان وبعده بأفغانستان، ومن 

ث��م، فوجود م��اذات آمنة عدة يفيد ب��أن يخدم كل ماذ 

بديله اآلخر، كا أن السلفيني الجهاديني يسعون من خال 

تلك املاذات اآلمنة، لتحقيق هدف رمزي بانش��اء "إمارات 

إسامية" عى غرار "دولة العراق اإلسامية" و"إمارة القوقاز 

اإلسامية"، وإن كان حجمها صغرياً.

ومن ضمن اسراتيجيات الس��لفيني الجهاديني لتحقيق 

ذل��ك، وعى مس��توى التجنيد، الس��عي لتحوي��ل الجهاد 

إىل ظاه��رة محلي��ة؛ وذلك ع��ن طريق إقن��اع املحليني يف 

املناطق املختلفة التي ينش��ط فيها الس��لفيون الجهاديون 

بأيديولوجيته��م عوضاً عن بناء التحالفات معهم، ولتفادي 

ما حص��ل يف العراق )مواجهة "مجال��س الصحوات" لهم( 

والشيش��ان )االختاف م��ع الحركة القومي��ة واملجتمع يف 

الشيشان(، وهو جعلهم يفقدون وجودهم يف كا البلدين، 

فقد انتهجوا السياسة الجديدة بضم املحليني، وهو ما أفرز 

حركة طالبان باكس��تان، وتبني الجاعات الكشمريية -إىل 

حد ما- أجن��دة تطابق أجندة الجهاد العاملي، كا يف حالة 

أحداث مومباي عام 2008، وأيضاً اس��تقطاب أبناء القبائل 

يف اليمن، وغريها.

ويف ه��ذا الس��ياق، ب��دأ الس��لفيون الجهادي��ون أيضاً 

اس��تقطاب أبن��اء الح��ركات القومي��ة التي له��ا مطالب 

اس��تقالية/انفصالية، وهي مجموعات كانت عادة تطرح 

نفس��ها بدرجة عالية من االنفصال، أو التايز الش��ديد يف 

أجندتها عن أجن��دة مجموعات "الجه��اد العاملي"، ولكن 

التداخل يبدو أنه بات متزايداً. 

وباملحصل��ة، ف��إن تنظيم القاع��دة بات مبنزل��ة املظلة 

التي يس��عى كل الشبان املس��لمني الغاضبني لارتباط بها، 

ولو اس��مياً إن مل يك��ن تنظيمياً، ألنه��ا "املنظمة الوحيدة" 

التي "تداف��ع عن األمة"، هذا الخطاب بات عاماً أساس��ياً 

يف تطوير أس��اليب التجنيد لدى التيار الس��لفي الجهادي؛ 

فالفقر والتهميش يلعبان دوراً أساسياً يف استقطاب الشبان 

يف شال أفريقيا ويف أوروبا، بينا "االرتباط باألمة املتخيلة" 

- كا تطرحها القاعدة - يجذب شباناً أمريكيني مسلمني من 

الطبقة الوس��طى العليا األمريكية" كا أن العوامل املحلية، 

كغي��اب الدميقراطي��ة أو انتهاك حقوق اإلنس��ان أو غياب 

األف��ق الس��يايس،...إلخ، لعبت دوراً يف تجنيد ش��بان للتيار 

الس��لفي الجهادي، كحاالت اليمن والس��عودية والصومال 

وغريها، ولكن االحتال األجنب��ي ومفهوم الدفاع عن األمة 

أيضاً مثلت دوافع لتجنيد آخرين يف املناطق ذاتها. 

إن اإلع��ان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أس��امة بن 

الدن يف الثاين من مايو 2011 يف باكس��تان مثَّل - بشكل أو 

بآخر - نقطة تحول لدى املجموعات املسلحة "الجهادية"، 

وقد جاء مقتله متزامناً مع غياب التيار الس��لفي الجهادي 

عن املشهد السيايس العريب، يف تطوراته األخرية، والتي باتت 

تع��رف ب�"الربيع العريب"،  فقد أبرزت الحركات الش��عبية 

االحتجاجية يف العامل العريب دوراً أساس��ياً للشباب، وأّشت 

عى عمق الفجوة بني النخب الحاكمة وبني الشباب.

وفض��اً عن الفج��وة الكبرية مع النخ��ب الحاكمة، فإن 

هؤالء الش��باب كانوا يعانون اإلحب��اط نتيجة عدم تحقيق 

حقوقه��م االقتصادي��ة واالجتاعية والسياس��ية، عى نحو 

دفعهم نح��و البحث عن أطر عام��ة للتعبري عن اإلحباط، 

واملطالبة بالحق��وق، إال أنهم لجؤوا إىل أس��لوب التظاهر 

الس��لمي عوض��اً ع��ن االنض��ام إىل الجاع��ات املؤيدة 

الس��تخدام العنف، كالقاع��دة، التي طاملا اس��تفادت من 

اإلحباط الذي كانت تتس��ب فيه العوامل الداخلية )الفقر، 

والبطالة، والفس��اد...إلخ(، أو العوام��ل الخارجية )احتال 

أرايض دول عربية ومسلمة(.

وفي��ا يخص موضوع التيار الس��لفي الجهادي وتنظيم 

القاعدة، فإن الحركات الشعبية االحتجاجية يف العامل العريب 

أبرزت أمرين أساس��يني: األول أن التي��ار مل يكن قادراً عى 

تحقيق النتائج التي حققها الش��بان الع��رب عرب التظاهر 

الس��لمي، وبالتايل كان الس��لفيون الجهادي��ون غائبني عن 

املش��هد، أما األمر الثاين فهو أن الش��بان العرب أظهروا أن 

إحباطه��م مل يدفعه��م إىل العمل العني��ف، وتبني أجندة 

القاعدة، مثاً، بل وجدوا يف الفاعلية السياس��ية الس��لمية، 

وعرب التظاهر نتائج أكر نجاعة ما حققه العنف املس��لح، 

من خ��ال إس��قاط أنظمة سياس��ية عربي��ة قوية كمرص 

وتونس، وتهديد أنظمة ماثل��ة يف دول أخرى، ومع ذلك، 

فإن املعطيات املوضوعية، تؤش أيضاً عى أن التيار السلفي 

الجه��ادي مل يع��د »البديل األخ��ري« لدى الش��بان العرب 

ملواجهة مصادر إحباطاتهم االجتاعية والسياسية. 

ماحظة أن اس��تمرار العنف والف��وىض يف كل من ليبيا 

وسوريا واليمن، وأي دول أخرى عربية محتملة، يوفر بيئة 

جاذبة للتيار الس��لفي الجهادي الذي طاملا وجد يف مناطق 

األزمات والرصاعات املسلحة مناطق جاذبة له، ولعل مثال 

الصومال يف منتصف التسعينيات والعراق ما بعد االحتال 

األمرييك له عام 2003 أكرب دليل عى هذا•
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تاريخ تطور السالح النووي 
معاهدة احلظر الشامل حتد من التجارب النووية حلماية البشرية من الدمار

ظهر السالح النووي يف القرن التاسع عرش بعد أن ساد اعتقاد بأن ذرات املادة ال ميكن أن 

تنشطر، وبعد اكتشاف األشعة السينية X واإلشعاع الطبيعي وانبعاث طاقة األشعة الغري مرئية 

من املعادن التي تحتوي عىل عنرص اليورانيوم املكون الوحيد الذي ميكن أن ينتج الطاقة النووية 

ويستخدم كوقود نووي يف املفاعالت، أصبح باإلمكان استخدام السالح النووي كسالح تدمري 

فتاك، ويعتمد يف قوته التدمريية عىل عملية االنشطار النووي أو االندماج النووي.

إعداد: حنان الذهب

من التاريخ



 ونتيجة لهذه العملية تك��ون قوة انفجار قنبلة نووية 

صغ��رية أكرب بكثري م��ن قوة انفج��ار أضخ��م القنابل 

التقليدية، حي��ث أن بإمكان قنبلة نووية واحدة تدمري 

أو إلح��اق أرضار فادح��ة مبدين��ة بكاملها، ل��ذا تعترب 

األسلحة النووية أس��لحة دمار شامل ويخضع تصنيعها 

واستعاملها إىل ضوابط دولية حرجة وميثل السعي نحو 

امتالكها هدفاً تسعى إليه كل الدول.

هناك فرق بني املتفج��رات التقليدية )غري النووية( 

وب��ني املتفج��رات النووي��ة، فاالنفج��ار يف املتفجرات 

التقليدية ما هو إال تفاع��ل كيميايئ رسيع جداً ال يتاح 

للطاقة املصاحبة له أن تتبدد وينجم عنه تكون كميات 

هائل��ة من الغاز، تتمدد بتأثري الح��رارة أيضاً وتدفع ما 

أمامها مسببة االنفجار، والتفاعل الكياموي بشكل عام 

ي��رك نواة الذرة دون تغري، وال��ذي يتعرض للتغري هي 

الكرونات املدارات الخارجية فقط، أما االنفجار النووي 

فيحدث نتيجة لتغري يف نواة الذرة، يكون هذا التغري إما 

عىل ش��كل انشطار يف نوى الذرات ينتج عنه طاقة كام 

يحدث يف حالة القنبلة النووية، أو عىل شكل التحام يف 

نوى الذرات كام يحدث يف حالة القنبلة الهيدروجينية. 

ولقد بني ألربت آينش��تاين )العامل األملاين الذي هاجر 

في��ام بعد إىل أمريكا( يف ع��ام 1905 أن املادة ميكن أن 

تتحول إىل طاقة كام أن الطاقة ميكن تحويلها إىل مادة، 

ف��إذا فقدت املادة بعض طاقته��ا نقصت كتلتها بكمية 

تتناسب مع هذا النقص وفقاً لنظريته الشهرية )نظرية 

النسبية(.

ولقد اتفق العلامء يف الواليات املتحدة األمريكية عىل 

أن يبعث آينش��تاين برسالة إىل رئيس الواليات املتحدة 

األمريكي��ة يف ذلك الوق��ت روزفلت، يخ��ربه باألهمية 

الحربية الكتشاف االنشطار النووي يف أملانيا، ولقد أدى 

ه��ذا إىل اهتامم الحكومة األمريكية مبوضوع الس��الح 

النووي، وتم يف بداية عام 1943 إنشاء مرشوع مانهاتن 

الرسي لبناء س��الح نووي تحت إرشاف الدكتور روبرت 

أوبينهامير األستاذ بجامعة كاليفورنيا، ويف السادس عرش 

من يوليو 1945 تم إنشاء هذا املرشوع بنجاح حيث تم 

أول تفج��ري تجريبي نووي يف صح��راء آملاجوردو بوالية 

نيومكسيكو األمريكية، وبذلك انطلقت الطاقة الكامنة 

يف الذرة بفعل اإلنس��ان، وشهد ذلك اليوم مولد العرص 

الذري العميل.

بداية العرص النووي والهجوم عىل هريوشيام 
وناجازايك

بدأت الوالي��ات املتحدة العرص النووي يف س��اعات ما 

قبل الفجر من يوم 16 يوليو 1945 عندما قامت بتفجري 

قنبل��ة ذرية وزنه��ا 20 كيلوطن تحمل االس��م الكودي 

"ترينيت��ي" يف أالموغوردو بنيومكس��يكو وتحت مظلة 

"م��رشوع مانهات��ن"، كان الهدف األصيل م��ن التجربة 

هو تأكيد إمكانية تصميم سالح نووي داخيل االنفجار، 

ك��ام أن ذلك منح العل��امء والجيش األمرييك فكرة عن 

الحج��م والتأث��ريات الفعلية لتلك التفج��ريات النووية 

قبل اس��تخدامها يف ميدان القتال، وبينام أثبتت تجربة 

أالموغوردو العديد من تأثريات التفجري، إال أنها عجزت 

عن توفري فهم ذي مغزى للس��قاطة النووية املش��عة، 

والت��ي مل تكون مفهومة جيداً بواس��طة علامء املرشوع 

حتى سنوات الحقة.

وق��د قام��ت الوالي��ات املتحدة بعد ذلك بإس��قاط 

قنبلت��ني ذريتني ع��ىل اليابان يف نهاية الح��رب العاملية 

الثاني��ة، واحدة قنبلة انش��طارية من النوع املدفعي مل 

يتم تجربتها تس��مى "ليتل بوي" عىل هريوش��يام يف 6 

أغسطس 1945، وقنبلة أخرى يف 9 أغسطس من النوع 

داخ��يل االنفجار مت��ت تجربتها يف أالموغ��وردو للمرة 

األوىل قبل شهر وتسمى "فات مان" عىل ناجازايك، وقد 

أودت هات��ان القنبلتان بحياة م��ا يقرب من 220,000 

مواطن ياباين عىل الفور، كام لقي ما يزيد عن 200,000 

ش��خص مرصعه الحقاً من الجرعات اإلشعاعية الفتاكة 

الزائدة، وبهذه العملية فإن ش��كالً دائرياً صغرياً بحجم 

كف اليد ميكن أن يس��بب انفج��اراً تصل قوته إىل قوة 

انفج��ار تحدث��ه مئ��ات اآلالف من األطن��ان من مادة 

 .TNT

بعد الهجوم النووي عىل هريوشيام وناجازايك وحتى 

وقتنا الحارض، وقع ما يقارب 2000 انفجاراً نووياً كانت 

مبجمله��ا إنفج��ارات تجريبية واختبارات، ويُس��تخدم 

السالح النووي يف وقتنا الحارض كوسيلة ضغط سياسية 

وكوسيلة دفاعية اسراتيجية، وتستعمل القدرة النووية 

أيضاً استعامالت غري عسكرية للطاقة النووية.

أنواع التجارب النووية
ت��م إجراء التفجريات النووية يف جمي��ع أنواع البيئات، 

فوق األرض وتحت األرض وتحت املياه، ولقد تم تفجري 

القنابل يف أعايل األبراج وعىل منت البارجات وتم تعليقها 

تاريخ تطور السالح النووي 
معاهدة احلظر الشامل حتد من التجارب النووية حلماية البشرية من الدمار

اآلثار التي خلفتها قنبلة هريوشيام 
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م��ن بالونات وعىل س��طح األرض وأس��فل املياه حتى 

أع��امق 600 مر، وتح��ت األرض حتى أعامق تزيد عن 

2400 م��ر ويف األنفاق األفقية، كام تم إس��قاط  قنابل 

التجارب بالطائرات وإطالقها بواس��طة الصواريخ حتى 

200 ميل يف الغالف الجوي.

تجارب الغالف الجوي

 تش��ري تجارب الغالف الجوي إىل التفجريات التي متت 

يف الغالف الجوي أو فوقه، فمن بني ما يزيد عن 2000 

تفج��ري نووي عرب العامل بني 16 يولي��و 1945 )الواليات 

املتح��دة( و 29 يوليو 1996 )الص��ني(، فإنه تم تفجري 

25 % أو م��ا يزيد عن 500 قنبلة يف الغالف الجوي، ما 

يزيد عن 200 بواس��طة الواليات املتحدة، وما يزيد عن 

200 بواس��طة االتحاد الس��وفيتي، وحوايل 20 بواسطة 

بريطانيا، وحوايل 50 بواس��طة فرنسا وما يزيد عن 20 

بواسطة الصني.

تصاعد القلق الدويل يف أواس��ط الخمس��ينيات من 

الق��رن املايض بش��أن الس��قاطة املش��عة الناجمة عن 

تجارب الغالف الجوي، ويف مارس 1954، قامت الواليات 

املتحدة بتجربة قنبلتها الهيدروجينية كاس��يل برافو يف 

جزر مارشال باملحيط الهادئ، وقد خلّفت تجربة برافو 

أسوأ كارثة إشعاعية يف تاريخ التجارب األمريكية، فمن 

باب املصادفة، تعرض املدنيون املحليون بجزر مارش��ال 

والجن��ود األمريكيون املتمرك��زون يف جزيرة رونغريك 

املرجانية، ومركب الصي��د الياباين اليك دراجون للتلوث 

نتيجة السقاطة املشعة.

وقد ت��م حظر تج��ارب الغالف الج��وي عن طريق 

معاه��دة الحظ��ر الج��زيئ للتج��ارب النووي��ة يف عام 

1963، وقد اس��تجابت املفاوضات بش��كل كبري للقلق 

الكبري لدى املجتمع الدويل بش��أن الس��قاطة املش��عة 

الناجمة عن تج��ارب الغالف الجوي، أصبحت الواليات 

املتحدة واالتحاد السوفيتي واململكة املتحدة أطرافاً يف 



الطائرة Convair B-36 امللقبة باس��م صانعة السالم، 
هي قاذفة قنابل اس��راتيجية مصنع��ة من قبل كونفار 
وكان س��الح الجو األمرييك هو املس��تخدم الوحيد لها 
من ع��ام 1949 إىل 1959، وهي الطائ��رة األكرث إنتاجاً 
عىل اإلطالق التي تستخدم محرك مردد، ولها أطول باع 
جناح عىل اإلطالق بني الطائرات العس��كرية مع العلم 
ب��أن هناك من يط��ول عنها يف طائرات الش��حن، ومن 
الجدير بالذكر أنها هي قاذفة القنابل األوىل يف الرسانة 
األمريكية التي كانت قادرة عىل حمل س��الح نووي يف 
داخلها، م��ع مداها الكبري الذي يص��ل إىل 9,700 كلم 
)6000 ميل( وحمولتها الت��ي تصل إىل 33,000 كلجم 
)73000 باوند(، لذا فهي قاذفة القنابل األوىل يف العامل 
يف عبور القارات بدون الحاجة إىل إعادة تزود بالوقود.

 Convair B-36 
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من التاريخ

املعاهدة، لكن فرنسا والصني مل ينضام إليها، كام أجرت 

فرنسا آخر تجربة يف الغالف الجوي يف عام 1974، بينام 

أج��رت الصني آخ��ر تجربة لها من نف��س النوع يف عام 

1980، وتُس��تخدم محطات نظام الرص��د الدويل التي 

تعمل بالصوت تحت السمعي التابعة ملنظمة معاهدة 

الحظر الش��امل للتجارب النووية الكتش��اف االنفجار 

الن��ووي من خ��الل مراقبة موجات الص��وت منخفضة 

ال��ردد يف الغالف الجوي، وق��د ُصممت محطات نظام 

الرصد الدويل ذات النوكليدات املُش��عة التابعة ملنظمة 

معاهدة الحظر الش��امل للتجارب النووية الكتش��اف 

الجزيئات املنبعثة من التجارب النووية.

التجارب تحت املياه

تش��ري التجارب تحت املي��اه إىل التفج��ريات التي تتم 

تح��ت املاء أو بالقرب من س��طح امل��اء، وقد تم إجراء 

عدد قليل نسبياً من التجارب تحت املياه، فأول تجربة 

نووية تحت املاء - عملية مفرق الطرق- متت بواسطة 

الوالي��ات املتحدة يف عام 1946 يف باس��يفيك بروفينج 

جراوندز بجزر مارش��ال بهدف تقييم تأثريات األسلحة 

النووية املس��تخدمة ضد الس��فن البحري��ة، ويف وقت 

الحق م��ن عام 1955، أج��رت الوالي��ات املتحدة - يف 

عملي��ة ويغوام - تجربة نووي��ة واحدة تحت املاء عىل 

عم��ق 600 مر لتحديد نقاط ضع��ف الغواصات تجاه 

االنفجارات النووية.

تعمل االنفجارات النووية تحت املاء والتي تتم قرب 

الس��طح عىل نرش كمي��ات ضخمة من املي��اه والبخار 

املُش��ع، مام يؤدي إىل تلويث السفن والهياكل واألفراد 

املجاورين، وقد تم حظر التج��ارب النووية تحت املاء 

ع��ن طريق معاهدة الحظر الجزيئ للتجارب النووية يف 

عام 1963، وتعد محط��ات نظام الرصد الدويل الصويت 

املايئ التابعة ملنظمة معاهدة الحظر الش��امل للتجارب 

النووي��ة هي األفضل الكتش��اف االنفج��ارات النووية 

تحت املاء. 

التجارب تحت األرض

يشري مصطلح "التجارب تحت األرض" إىل أن التفجريات 

كانت تتم عىل أعامق متباينة تحت سطح األرض، وقد 

شّكل هذا النوع غالبية التجارب )أي حوايل 75 %( من 

جمي��ع التفجريات النووية أثناء الحرب الباردة )-1945

1989(، أي م��ا يزيد عن 800 من جميع التجارب التي 

أجرته��ا الوالي��ات املتحدة األمريكية وح��وايل 500 من 

جميع التجارب التي أجراها االتحاد السوفيتي.

وعند احت��واء التفجري كلية، فإن التج��ارب النووية 

تحت األرض ينبعث عنها سقاطة مشعة بسيطة مقارنة 

بتج��ارب الغ��الف الجوي، ورغ��م ذلك ف��إن التجارب 

النووية تحت األرض "تش��ق طريقها" إىل السطح، مام 

ق��د ينجم عنه حطاماً ُمش��عاً هائالً، وتك��ون التجارب 

النووي��ة تح��ت األرض جلية عادة من خالل النش��اط 

الزلزايل املرتبط مبحصل��ة الجهاز النووي، وقد تم حظر 

التجارب النووية تحت األرض بواسطة معاهدة الحظر 

الشامل للتجارب النووية التي تحظر جميع التفجريات. 

تُس��تخدم محطات نظام الرصد ال��دويل االهتزازية 

التابع��ة ملنظم��ة معاهدة الحظ��ر الش��امل للتجارب 

النووي��ة الكتش��اف التفجريات النووي��ة تحت األرض، 

حي��ث يت��م دم��ج البيان��ات االهتزازي��ة م��ع بيانات 

النوكليدات املُش��عة، وال ميكن سوى لتقنية النوكليدات 

املُش��عة أن تحدد م��ا إذا كان تفجرياً م��ا يعد نووياً يف 

منشأه أم ال؛ حيث تقوم محطاتها ومعاملها حول العامل 

مبراقبة وجود جزيئات و/ أو غازات يف الغالف الجوي.

التسلح النووي أثناء الحرب الباردة
بعد انتهاء الح��رب العاملية الثانية اس��تمرت الواليات 

املتحدة يف تطوير قدراتها النووية وركزت يف الس��نوات 

األوىل بع��د الح��رب ع��ىل تطوي��ر طائراته��ا من نوع 

Convair B-36 ليك��ون مبقدوره��ا حمل قنابل نووية 

أشد قوة، ويف 29 أغسطس 1949 قام االتحاد السوفيتي 

ألول م��رة بتفج��ري تجريب��ى لقنبلة نووي��ة يف منطقة 

س��يمي باالتنسك الواقعة يف كازاخس��تان وكانت هذه 

مفاجئة للواليات املتحدة التي مل تتصور أن الس��وفييت 

س��يتمكنون من بناء ترس��انة نووية بهذه الرسعة؛ علامً 

بأن العلامء يف م��رشوع مانهاتن كانوا قد حذروا البيت 

األبيض من أن االتحاد الس��وفيتى س��يتمكن مس��تقبالً 

من تصنيع األس��لحة النووي��ة، وكانت هناك مزاعم بأن 

املخابرات السوفيتية متكنت من الحصول عىل الخطوط 

العريضة لتصميم األس��لحة النووية التجميعية وكانت 

القنبلة األوىل عبارة عن نس��خة مشابهة جداً من قنابل 

االنش��طار ذات االنضغ��اط الداخيل الت��ي أُلِقيَت عىل 

مدينة ناكاسايك.

ب��دأ التوتر يس��ود البيت األبيض ال��ذي قرر تحويل 

مس��ؤولية اإلرشاف عىل األس��لحة النووي��ة من الجيش 

األمرييك إىل لجنة خاصة ُس��ميت "لجنة الطاقة الذرية" 

تحس��باً لق��رارات فردية ق��د تتخذها قي��ادات الجيش 

الس��تعامل األس��لحة النووية، وبدأت بعد ذلك يف نرش 

التس��لح النووي، فقامت الواليات املتحدة بدعم بعض 

الحكوم��ات األوروبي��ة الغربية املوالية له��ا بإمكانيات 

صن��ع ترس��انة نووية، وقام��ت اململكة املتح��دة بأول 

تفج��ري اختب��اري يف ع��ام 1952، وتلتها فرنس��ا يف عام 

1960، بالرغم من أن ترس��انة اململكة املتحدة وفرنس��ا 

كانت أصغر من ترسانة االتحاد السوفيتي إال أن قربهام 

جغرافياً من االتحاد الس��وفيتي كان عامالً اس��راتيجياً 

مهام يف الحرب الباردة.

بدأ ش��وط جديد من نرش األس��لحة النووية كوسيلة 

للدف��اع االس��راتيجي يف الحرب الب��اردة يف مايو 1957 

عندم��ا نجح االتح��اد الس��وفيتي يف تصني��ع صواريخ 

ذات رؤوس نووي��ة عاب��رة للق��ارات مام اث��ار فزعاً يف 

صف��وف الحكوم��ة األمريكي��ة، فق��ام ج��ون كينيدي 

بحملته االنتخابية باس��تعامل هذا التطور؛ حيث رصح 

بأن االتحاد الس��وفيتي أصبح أكرث تط��وراً من الواليات 

املتحدة م��ن ناحية تصنيع الصواري��خ ووعد بأن يضع 

تطوي��ر الصواري��خ األمريكي��ة يف مقدم��ة أولوياته يف 

حال انتخابه رئيس��اً، وبالفعل بعد انتخابه قام بتطوير 

طائرة Convair B-36 قاذفة القنابل النووية األوىل يف العامل
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تقنية الصواري��خ، وضيق الفجوة التي كانت تهدد أمن 

الواليات املتحدة حسب تصور اإلدارة األمريكية.

يف عام 1962 ش��هدت الحرب الباردة تصعيداً خطرياً 

عندم��ا زود االتح��اد الس��وفيتي كوب��ا مبجموعة من 

الصواريخ النووية؛ واستمرت هذه األزمة الخطرية ثالثة 

عرش يوماً كانت من أخطر أيام الحرب الباردة وانتهت 

األزمة يف 28 أكتوبر 1962 بقرار من نيكيتا خروش��وف 

باس��رجاع الصواريخ إىل األرايض السوفيتية مع اعراف 

الواليات املتحدة بكوبا كدولة اشراكية، يف الثامنينيات 

شهد سباق التسلح النووي يف الحرب الباردة تطوراً آخر 

وهو تسليح الغواصات بالصواريخ النووية وكان االتحاد 

السوفيتي أول من توصل إىل هذه القدرة العسكرية.

أنظمة إطالق الصواريخ النووية
أنظم��ة إطالق الصواري��خ النووية ه��ي مجموعة من 

النظ��م املس��تعملة لوض��ع القنبلة النووي��ة يف املكان 

امل��راد انفجاره أو بالقرب م��ن الهدف الرئييس، وهناك 

مجموعة من الوسائل لتحقيق هذا الغرض منها:

القنابل املوجهة بتأثري الجاذبية األرضية: 

تُعترب هذه الوسيلة من أقدم الوسائل التي اُستُعِملَت يف 

تاريخ األس��لحة النووية، وهي الوسيلة التي اُستُعِملَت 

يف إس��قاط القنابل ذات االنشطار املصوب عىل مدينة 

هريوش��يام وقنابل االنش��طار ذات االنضغاط الداخيل 

الت��ي أُلِقيَت عىل مدينة ناكاس��ايك حي��ث كانت هذه 

القنابل مصممة لتقوم طائرات بإسقاطها عىل األهداف 

املطلوبة أو بالقرب منها.

الصواريخ املوجهة ذات الرؤوس النووية: 

ه��ي عبارة عن صواريخ تتبع مس��اراً مح��دداً ال ميكن 

الخروج عنه، وتطلق هذه الصواريخ عادة برسعة يراوح 

مقدارها بني 1.1 كل��م يف الثانية إىل 1.3 كلم يف الثانية 

ملي��ون دوالر أمري��يك، وتش��تمل ه��ذه النوعي��ة من 

الصواري��خ -بدورها- عىل نوع��ني؛ نوع قادر عىل حمل 

رؤوس نووية، وآخر يحمل فقط رؤوساً حربية تقليدية.

م��ن  املوجه��ة  النووي��ة  ال��رؤوس  ذات  الصواري��خ 

الغواصات: 

ففي س��بتمرب 1955 نجح االتحاد الس��وفيتي يف إطالق 

ه��ذه الصواري��خ، وش��كلت انعطافة مهمة يف مس��ار 

الح��رب الباردة، متكنت الواليات املتحدة بعد س��نوات 

عديدة من تصنيع صواريخ مشابهة.

 أنظمة إطالق أخرى:

وتشمل اس��تعامل القذائف الدفعية واأللغام وقذائف 

الهاون، وتعترب هذه األن��واع من أنظمة اإلطالق أصغر 

األنظمة حجامً، ومُيِكن تحريكها واس��تعاملها بسهولة، 

 Davy ومن أش��هرها قذائف الهاون األمريكية املسامة

Crockett، والتي ُصِمَمت يف الخمس��ينيات وتم تزويد 

أملاني��ا الغربية بها إبان الحرب الب��اردة وكانت تحتوي 

ع��ىل رأس نووي بقوة 20 ط��ن من مادة يت إن يت، وتم 

اختباره��ا يف ع��ام 1962 يف صحراء نف��ادا يف الواليات 

املتحدة.

أنواع األسلحة النووية
هناك ثالثة أنواع رئيسية من األسلحة النووية وهي:

أوالً: األسلحة النووية االنشطارية: 

ه��و أحد أنواع األس��لحة النووية الت��ي تكمن قوتها يف 

عملية االنش��طار النووي لعنرص ثقي��ل مثل اليورانيوم 

ذو كتل��ة ذرية عدده��ا 235 وبلوتونيوم ذو كتلة ذرية 

عددها 239، ففي عام 1938م توصل العاملان األملانيان 

إىل   Stresman وسرس��امن  ،Otto Hahn أوتوه��ان 

اكتشاف االنشطار النووي حيث تم قذف ذرة اليورانيوم 

بنيوترون، وق��د صاحب ذلك االنش��طار انطالق كمية 

 جنح االحتاد 
السوفييتي يف 

تصنيع صواريخ ذات 
رؤوس نووية عابرة 

للقارات يف مايو 
1957

وتقسم هذه الصواريخ بصورة عامة إىل صواريخ قصرية 

امل��دى ويصل مداها إىل أقل من 1000 كلم ومنها عىل 

س��بيل املثال صواريخ V-2 األملانية، وصواريخ س��كود 

الس��وفيتية، وصواري��خ SS-21 الروس��ية، وهناك أيضاً 

صواريخ متوسطة املدى يصل مداها إىل 2500 - 3500 

كل��م، وأخرياً يوجد هن��اك الصواريخ العاب��رة للقارات 

والتي يصل مداها إىل أكرث من 3500 كلم، وتس��تعمل 

عادة الصواريخ املتوس��طة امل��دى والعابرة للقارات يف 

تحمي��ل الرؤوس النووي��ة؛ بينام تس��تعمل الصواريخ 

القصرية املدى ألغ��راض هجومية يف املعارك التقليدية، 

منذ السبعينيات شهد تصنيع الصواريخ املوجهة تطوراً 

كبرياً من ناحية الدقة يف إصابة أهدافها.

 :cruise صواريخ الجوالة

مثل صواري��خ يب جي إم109- توماه��وك، تعترب هذه 

الصواريخ موجهة وتس��تعمل أداة إط��الق نفاثة مُتَِكُن 

الصاروخ م��ن الطريان ملس��افات بعيدة تَُق��َدُر بآالف 

الكيلومرات، ومنذ عام 2001 تم الركيز عىل استعامل 

ه��ذا النوع من الصواري��خ من قبل الق��وات البحرية 

األمريكي��ة وتكل��ف تصني��ع كل صاروخ م��ا يقارب 2 



تُستخدم حمطات 
نظام الرصد الدويل 
االهتزازية التابعة 

ملنظمة معاهدة 
احلظر الشامل يف 

اكتشاف التفجريات 
النووية حتت األرض
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من التاريخ

هائلة م��ن الطاقة، تعادل كمية الطاقة املنبعثة، الفرق 

بني طاقة الربط لنواة ذرة اليورانيوم الثقيلة وبني طاقة 

الربط لن��واة الذرة الخفيفة املتكون��ة نتيجة للتغريات 

التي تحدث يف النيوترونات والربوتونات والتي تتسبب 

يف تغيري قوى التجاذب والتنافر داخل النواة، ولقد وجد 

أن كمية الطاقة الناتجة من انش��طار كامل لكيلوجرام 

واحد م��ن عنرص اليورانيوم تعادل كمي��ة الطاقة التي 

تنت��ج من اح��راق ألف وس��تامئة طن م��ن الفحم أو 

معاهدات عدم انتشار األسلحة النووية
ب��رزت منذ الخمس��ينيات أصوات مناهض��ة لعمليات 

االختبار والتس��لح النووي، حي��ث أُجري منذ 16 يونيو 

1945 وحت��ى 31 ديس��مرب 1953 أك��رث من خمس��ني 

انفجاراً نووياً تجريبياً، مام حدا بالكثري من الشخصيات 

العاملية إىل التعبري عن رفضها لهذه األفعال، ومن أبرزها 

جواه��ر الل نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعى 

إىل التخيل عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى 

دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بس��بب 

انهامكها يف تفاصيل الحرب الباردة.

واألمر الجوهري يف مس��ألة ي��وم مكافحة التجارب 

النووي��ة هو اتفاقية الحظر الش��امل للتجارب النووية 

الت��ي تحظر التجارب النووية يف أي مكان عىل الكوكب 

- األرض والغ��الف الجوي وتحت امل��اء وتحت األرض. 

وتحظى االتفاقية بأهمي��ة بالغة حيث إنها ترمي أيضاً 

إىل إعاقة تطوير األسلحة النووية: إذ أن كل من التطوير 

األويل لألس��لحة النووية إىل جانب التحسني الجوهري 

لها )القنبل��ة الهيدروجينية( يُحتم إجراء تجارب نووية 

حقيقي��ة. ومعاهدة الحظر الش��امل للتجارب النووية 

تجعل من املس��تحيل تقريباً بالنس��بة لل��دول التي مل 

متتلك أس��لحة نووية بعد أن تق��وم بتطويرها. كام أنها 

تجعل من املس��تحيل تقريب��اً عىل ال��دول التي لديها 

أس��لحة نووية أن تقوم بتطوير أسلحة جديدة أو أكرث 

تقدماً. فضالً عن أنها تس��اعد عىل من��ع الدمار الناجم 

عن التجارب النووية الذي يلحق بالبرش والبيئة. 

بدأت أوىل املحاوالت للحد من األس��لحة النووية يف 

عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة عىل اتفاقية ُسميت 

معاهدة الحد الجزيئ من االختب��ارات النووية وقامت 

األمم املتحدة باإلرشاف ع��ىل هذه املعاهدة؛ علامً بأن 

الصني وفرنس��ا مل توقعا عىل ه��ذه املعاهدة وكانتا من 

الدول ذات الكفاءة النووية.

 يف ع��ام 1968 تم التوقيع ع��ىل معاهدة الحد من 

انتش��ار األس��لحة النووية، ولكن باكستان والهند وهام 

دولت��ان متلكان األس��لحة النووية مل توقع��ا عىل هذه 

املعاهدة، وانسحبت كوريا الشاملية منها يف عام 2003.

يف 10 سبتمرب 1996 فُِتَحت ُمعاهدة جديدة للتوقيع 

َس��ميت معاهدة الحد ال��كيل من إج��راء االختبارات 

النووية وفيه��ا ُمِنع أجراء أي تفج��ري للقنابل النووية؛ 

حتى ألغراض س��لمية. تم التوقي��ع عىل هذه املعاهدة 

من قبل 71 دولة حت��ى اآلن، لكن لغرض تحويل هذه 

املعاهدة إىل قرار عميل فإنه يجب أن يصدق عليه من 

قب��ل كل ال��دول، فبعضها وقعت املعاه��دة وأخرى مل 

تصدق عليها بالتوقيع بس��بب التوتر السيايس الحاصل 

يف العامل أجمع• 

املصادر:

 -www.Wikipedia.com

 -www.Almuqatel.com

- املوسوعة الحرة

تسعامئة وعرشة آالف لر من البرول. 

 ثانياً: األسلحة النووية االندماجية: 

هي أح��د أنواع األس��لحة النووية الت��ي تكمن مصدر 

قوتها م��ع عملية االندماج الن��ووي عندما تتحد أنوية 

خفيفة الكتل��ة مثل عنرص الديري��وم وعنرص الليثيوم 

لتكوين عنارص أثقل من ناحية الكتلة حيث تتم تحفيز 

سلس��لة م��ن عمليات االتح��اد بني هذي��ن العنرصين 

وتنتج من هذه السلسلة من عمليات االندماج كميات 

كبرية من الطاقة الحركية، ويطلق عىل القنابل املصنعة 

 H-bombs بهذه الطريقة اس��م القنابل الهيدروجينية

 Thermonuclear الحراري��ة   النووي��ة  القناب��ل  أو 

Bombs ألن سلس��لة االندماج املحفزة بني أنوية هذه 

العن��ارص الخفيفة تتطل��ب كميات كبرية م��ن الحرارة 

وتعت��رب القنبل��ة النيوتروني��ة والهيدروجينية من أهم 

أن��واع األس��لحة النووية االندماجية، تس��تطيع القنابل 

الهيدروجيني��ة إحداث أرضار بالغ��ة تصل إىل 50 ميجا 

طن )مليون طن( حققتها إحدى القنابل التجريبية التي 

اختربها االتحاد الس��وفيتي، إال أن عائق الحجم والوزن 

وتح��دي الربط ب��رأس الصاروخ الناق��ل يجعل القنابل 

الهيدروجينية املستخدمة حالياً أقل قوة.

ثالثاً: األسلحة النووية التجميعية: 

ه��ي أحد أن��واع األس��لحة النووية التي تت��م صناعتها 

بخطوتني، تكمن فكرة هذا النوع من السالح يف تكوين 

ما يس��مى الكتلة الفوق حرجة ويتم هذا بدمج كتلتني 

كل منهام كتل��ة دون الحرجة، ولغرض دمجهام س��وياً 

يس��لط ضغط هائل مفاجئ عىل الكتلت��ني فتندمجان 

لحظي��اً يف كتل��ة واح��دة فتصبح كتلته��ام الكلية فوق 

الكتل��ة الحرج��ة وتنفج��ر القنبلة الذري��ة وينتج عنها 

كميات هائلة م��ن الحرارة والطاقة الحركية، وتش��مل 

األن��واع الفرعي��ة: القناب��ل ذات االنش��طار املصوب، 

 Implosion  قنابل االنش��طار ذات االنضغاط الداخيل

.Method

تصنيع السوفييت للصواريخ العابرة للقارات 
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توقعات 
إسرتاتيجية

ليس هناك من أحد ال يدرك قيمة سياس��ات التعرفة الجمركية والتبادل التجاري، لكن يبدو أن عديدين 

يتجاهلون انعكاس��ات عدة أنواع من التج��ارة غري الرشعية التي متثل تهديدات اس��راتيجية كربى لجميع 

ال��دول، ومبا يف ذل��ك دولة اإلمارات العربية املتحدة. إن االتجار غري الرشعي، س��واء بالبضائع أو البرش، ال 

يرض باالقتصاد فحس��ب، بل يفتح األبواب أيضاً أمام مش��كالت أكرب، مبا يف ذلك الخسائر املتوقعة يف مجال 

السياحة وزيادة فرص اإلرهابيني، عالوة عىل اإلرضار بسمعة الدولة بصورة دامئة يف مجال العمل اإلنساين.

ميكن أن يش��مل االتجار غري امل��رشوع االتجار باملخدرات، وتهريب األس��لحة والكح��ول والتبغ، وأيضاً 

االتج��ار بالبرش. وال تخفى الطبيعة الضارة لعملية االتجار باملخدرات والس��الح، وهي تخضع ملراقبة قوية 

كام أنها تحت الس��يطرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة نتيجة عمليات التفتيش الجمريك املركز واملهني 

باس��تخدام تقنيات متطورة، ومن خالل تطبيق القوانني. ولألس��ف فإن االتجار بالبرش ما يزال ميثل تحدياً 

مستمراً.

االتجار بالبرش هو عبارة عن متاجرة بأشخاص، وهو عىل األغلب بغرض الرق الجنيس، أو العمل القرسي 

)السخرة(، أو لرسقة أعضاء أو أنسجة من الجسم. ولالتجار بالبرش انعكاسات دولية معروفة وواضحة، حتى 

إن األمم املتحدة عقدت اتفاقاً دولياً عام 2003 عرف بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألش��خاص، 

وبخاصة النساء واألطفال. ويتضمن الربوتوكول تعريفاً عاماً لالتجار بالبرش، وهو ملزم قانوناً للدول املوقعة 

علي��ه، ويتلخص أحد أهدافه يف تس��هيل التعاون الدويل ملالحقة مثل ه��ذه الجرائم. ومع هذا فإن العمل 

الق��رسي وحده يعط��ي عائدات بقيمة 31 مليار دوال عىل الصعيد العامل��ي، وذلك طبقاً لتقديرات منظمة 

العم��ل الدولية، ومن املمكن أن تتفاقم املش��كلة. وقد أفادت املنظم��ة الدولية للهجرة مؤخراً أنها قامت، 

وألول مرة عىل اإلطالق، مبساعدة ضحايا االتجار بالبرش أكرث من مساعدتها الضحايا الذين يتم االتجار بهم 

بغرض االستغالل الجنيس.

عندم��ا يحصل االتجار املحظور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فإنه يدل عىل ضخامة التحديات التي 

تواجه أي دولة تس��عى للس��يطرة عىل حدودها، مع كونها يف الوقت نفس��ه رائدة يف إحصائيات الرحالت 

وعمليات نقل الحمولة من سفن إىل أخرى. ليس هناك من دولة تستطيع أن تسيطر متاماً عىل حدودها يف 

عاملنا املعارص، غري أن مخاطر االتجار املحظور ميثل خطراً ش��ديداً عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة التي 

تعتمد عىل أمن منافذها لالس��تمرار يف دعم اقتصادها الفريد واملثري لإلعجاب، والذي يعتمد عىل العاملة 

الوافدة.

ت��م إعداد املبادرة العاملية لألمم املتحدة ملكافحة االتجار بالبرش يف مارس 2007، لدعم محاربة االتجار 

بالب��رش ع��ىل الصعيد العاملي، وقد تم متويلها يف البداية من خالل منحة تم تقدميها من قبل دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. كام تم تعزيز منحة اإلمارات العربية املتحدة بهبات من س��ت دول أخرى. وقامت دولة 

اإلم��ارات أيضاً بزيادة عملي��ات املالحقة القانونية واإلدانات واألحكام ملرتكبي جرائم االتجار باألش��خاص 

ألغراض االستغالل الجنيس، وبزيادة عدد ضباط فرض القانون املدربني عىل طرق مكافحة االتجار املحظور، 

كام فتحت مأوى لضحايا االتجار بالبرش، لكن ما تزال مثة حاجة لفعل املزيد يف هذا االتجاه.

يعترب االتجاه بالبرش جرمية مخزية وجالبة للعار علينا جميعاً، وهو واس��ع االنتش��ار إىل درجة يستحيل 

معها التصدي له بنجاح من قبل أية حكومة لوحدها، وبالتايل فهو يتطلب اسراتيجية عاملية من عدة جهات 

من ذوي املصلحة تعتمد عىل الجهود الوطنية يف جميع أنحاء العامل. وس��وف يبقى الفقر والعوملة س��ببني 

يس��هامن يف اس��تفحال االتجار غري املرشوع، ولذلك يجب عىل الدول أن تعمل عىل زيادة املعرفة والوعي، 

وتنس��يق الجهود الجارية بالفعل، وتعزيز رشاكات جديدة للعمل املشرك، وقبل ذلك كله، الحرص عىل أن 

يش��ارك الجميع يف تحمل املس��ؤولية ملكافحة االتجار بالبرش. وقد كانت اإلمارات العربية املتحدة مساهامً 

رئيس��ياً يف هذا الجهد، وينبغي أن تس��تمر يف قيادة التنمية لديها يف املستقبل، بحيث ميكن إبعاد الجرمية 

خارج حدودها، والحد إىل أدىن مستوى ممكن من املخاطر التي تشكلها عىل ازدهار البالد يف املستقبل•



أهمية الفتوى اجلماعية
اإلفتـــاء على نحــو جماعــي يحقق لألمة معرفتــها بشــرع اللـه

إعداد: يوسف جمعة احلداد

للفتللاوى الجامعيللة أهميللة كبللرة، ويتجللى ذلك يف 

تحقيقها ملبللدأ الشللورى يف الفتوى،وأنها أكرث دقة من 

الفتوى الفردية، وتقي الناس من أخطاء وأخطار الفتوى 

الفردية، وهي األنسللب ملعالجة املسللتجدات، كام أنها 

متثل سللبيالً إىل توحيد األمة يف فهمها لدينها ومواقفها، 

كام يتحقق من خاللها التكامل بني العلامء فيسللددون 

بعضهم، وهي رضورية لبيان الراجح عند الخالف.

الفتوى الجامعية تحقق مبدأ الشورى

جامعية الفتوى تحقق مبدأ الشللورى يف الفتوى، وذلك 

أن أعضاء مجلس اإلفتاء ميارسون الشورى بتبادل األراء 

ومتحيللص األفكار وتقليبها عللى كل الوجوه ليصلوا إىل 

رأي يف تكييللف القضية املعروضللة ويف الحكم الرشعي 

الللذي يجب إنزاله فيهللا، قال تعاىل: )وأمرهم شللورى 

بيتهللم(، ولذلك كان منهللج الخلفاء الراشللدين، إذا مل 

يجدوا الحكم يف الكتاب والسنة، أن يدعوا رؤوس الناس 

وخيارهم إىل التشللاور والنظر، فام اجتمع عليه أمرهم 

كان حكامً رشعياً.

الفتوى الجامعية أكرث دقة

باعتبار الفتوى الجامعية نتاج تفاعل وتكامل ومشاركة 

بللني مجموعة كبرة مللن العلامء املجتهديللن والخرباء 

املتخصصني فهي لذلللك تتميز عن الفتوى الفردية بأنها 

أكرث اسللتيعاباً وإملاماً باملوضللوع املطروح للفتوى وأكرث 

شموالً يف الفهم لكل جوانب ومالبسات القضية، كام أن 

عمق النقاش بني العلامء ودقة التمحيص لآلراء والحجج 

يجعل تحديد الحكم للقضية املعروضة أكرث دقة.

الفتوى الجامعية تعوض عن غياب اإلجامع

االجتهاد الجامعي والفتوى الجامعية يعوض يف الترشيع 

ما قللد يتعذر تحققه لغياب اإلجللامع، فإذا كان اتفاق 

كل املجتهديللن متعذراً فإن اتفللاق أكرث املجتهدين لن 

يكون متعذراً وهللذا ما جعل بعض العلامء يذهب إىل 

أن اإلجامع باملعنى األصويل مل يتحقق وإمنا الذي تحقق 

هو االجتهاد الجامعي.

الفتوى الجامعية تقي األخطاء واألخطار

وجللود املجامع واملؤسسللات التي تتوىل أمللر الفتوى 

بشللكل جامعي متنع عى األدعياء الذين يفتون مبا هو 

مخالف لنصللوص الرشيعة وروحها نشللاطهم وتفضح 

سلوكهم وتقي الفتوى من األدعياء الذين يلبسون كذباً 

ثوب االجتهللاد، ويخرجون عى الناس بللاألراء الغريبة 

فيحدثون تضارباً وبلبلللة ويجعلون الناس يف حرة مام 

يسمعون أو يقرأون، وبذلك فإن وجود مؤسسات تقوم 

بالفتللوى عى نحو جامعي يسللد الباب عللى األدعياء 

ويحقق لألمة معرفتها برشع الله تعاىل عى أكمل وجه.

الفتوى الجامعية عالج للمستجدات

أوضاعنللا الحياتية اليوم قد تغللرت عام كانت عليه يف 

املايض تغراً كبراً، وتطللورت تطوراً مذهالً، خاصة فيام 

يتعلق باملعامالت ونتللج عن ذلك ظهور قضايا جديدة 

ونشللوء عالقللات جديدة مل تكللن من قبللل وكل يوم 

واملسللتجدات تتواىل مام يوجب مواجهتها باجتهادات 

يبللني فيها حكم الله حتى يكون املسلللم عى بينة من 

أمللره فيام يدع وفيللام يرتك اتباعاً لللرشع الله وامتثاال 

ألمره، ولن يتم ذلك عى الوجه األكمل إال عرب االجتهاد 

الجامعي والفتوى الجامعية.

الفتوى الجامعية تساعد عىل توحيد األمة

الفتوى الجامعية تساعد عى توحيد النظام االجتامعي 

وتقليل مسللاحة الخللالف خصوصللاً يف القضايا العامة 

واملعامللالت بني الناس التي تتطلللب وحدة يف القوانني 

املنظمللة لذلك، كام أن الفتللوى الجامعية بتخليها عن 

الرؤى الفردية والنزعللات الضيقة تقرب وجهات النظر 

وتقلللل الخالف وتحقق ثقة النللاس بالفتوى الجامعية 

أكرث من ثقتهم بالفتوى الفردية.

الفتوى الجامعية نتاج للتكامل

إن الكثللر من املسللتجدات هللذا العرص قد شللملها 

التداخللل بللني علوم متعللددة ومل تعد من البسللاطة 

بالشللكل الذي كانت عليه من قبل، بل صارت القضية 

الواحللدة موضوعاً ألكرث من تخصص يف علوم االجتامع 

واالقتصاد والسياسة والقانون والرتبية ، وال ميكن النظر 

من خالل علم واحد بل ال بد من النظر فيها من خالل 

كل العلللوم املتصلة بتلك القضيللة، وهذا أمر ال ميكن 

أن يقوم بلله إال جامعة ويصعب أن يقوم به فرد، ألنه 

ليللس باإلمللكان أن يجمع شللخص واحد بللني املعرفة 

للعلللوم الرشعية بالصللورة التي اشللرتطها األصوليون، 

وبني املعرفة املتخصصة ملشاكل البيئة والعرص، ولذلك 

ال بللد أن يكون النظللر والفتوى يف هللذه القضايا من 

خالل  مجلللس االجتهاد والفتوى الللذي يضم العلامء 

املتخصصللني يف العلللوم العرصية إىل جانللب العلامء 

املجتهدين يف العلوم الرشعية.

يتضح لنا مام سللبق أهمية أن يكون االجتهاد والفتوى 

جامعياً حتى يؤمن معه من هو االجتهاد الفردي ويكون 

ذلك ضامنة السللتعامل االجتهاد والفتللوى يف موضعه 

الصحيح، فيتحقق بذلك مقصد الشللارع ومصلحة األمة 

وتأمن األحكام الرشعية التالعب بالهوى•
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  تعريفات قانونية
وسام اإلمارات العسكري

الطبقة اخلامسة

أوصافه: 

 تطابق أوصاف الوسام من الطبقة الرابعة وهو من الفضة 

ولونه من الخلف فيض.

شـــريط الوســـام:

مياثل رشيط الوسام من الطبقة الرابعة ويتدىل منه الوسام 

عند اللبس.

شـــــــارة الوســـام:

 من نفس قامش الرشيط  بطول 34 مم وبعرض 12 مم.

أسباب املنح:

مينح هذا الوسللام ملن أدى خدمات أو قام بأعامل متميزة 

أثنللاء خدمته للدولة، كام مينح ملن يؤرس أو يفقد أثناء أو 

بسبب الخدمة يف القوات املسلحة.

الطبقة الخامسة: 

مينللح للرتللب األخرى غللر الضبللاط وملللن يعادلهم من 

املستحقني املدنيني.

قيمة املكافأة: 

مينح الوسللام مقروناً مبكافأة قدرها )5000( خمسة آالف 

درهللللم.

تقليد الوسام: 

يقوم قائد الوحلللدة أو  التشكيل بتقليد هذا الوسام .

أوسمة وميداليات

نطاق حماية أصحاب احلقوق اجملاورة
يف هذا الجزء نستكمل الفصل الثالث من قانون امللكية 

الفكريللة الخللاص بدولة اإلمللارات العربيللة املتحدة، 

ونسللتعرض يف هذه الجزئية ما يسمى بل"نطاق حامية 

أصحللاب الحقللوق املجاورة"، حيث تنللص مواده عى 

ماييل:

املادة 16

يتمتع فنانللو األداء وخلفهم العام بحللق أديب ال يقبل 

التنازل أو التقادم يخولهم ما ييل :

• الحق يف نسللبة األداء إليهم سللواء أكان األداء حياً أو 

مسجال.

• الحق يف منع أي تغير أو تحريف أو تشويه أو تعديل 

يف أدائهم من شأنه اإلرضار مبكانتهم .

وتبارش الوزارة هذا الحق األديب بعد انقضاء مدة حامية 

الحقللوق املالية املنصوص عليها يف هذا القانون بهدف 

املحافظة عى أدائهم بالصورة التي أبدع عليها.

املادة 17

يتمتع فنانو األداء وحدهم بالحقوق املالية التالية :

• الحق يف بث أدائهم غر املثبت ونقله إىل الجمهور.

• الحق يف تثبيت أدائهم عى تسجيل صويت.

• الحق يف نسخ أدائهم املثبت يف تسجيل صويت.

ويعد استغالالً محظوراً عى الغر تسجيل هذا األداء 

الحي عى دعامة أو تأجرها بهدف الحصول عى عائد

تجللاري مبارش أو غر مبللارش أو بثها أو إتاحتها بأية 

وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق.

رشط اإللغاء:
هو الللرشط الذي يرتتب عى تحققه سللقوط املوجب، 
مثالً البائع الذي يشللرتط إلغاء العقللد إذا تقدم للرشاء 
راغب آخر يف مدة معينللة، ودفع بدالً يزيد عى البدل 
املتفق عليه من املشللرتي األول، أو كمن يهب عقاراً إىل 
نسيبه مشرتطاً إلغاء الهبة إذا رزق ولداً، فالبيع والهبة متا 
وانعقدا منذ تحرير البيع والهبة ) مع مراعاة الشكليات 
املفروضة يف سبيل اإلنعقاد(، وميكن تنفيذهام منذ ذلك 

الوقت، ولكن زوالهام مرتبط بتحقق الرشط.

رشط التعليق:
هللو الرشط الللذي يرتتب عللى تحققه قيللام املوجب، 

فيصبح عندئذ التعهد الزماً والعقد تاماً.
مثالً كمن يلتزم بتسللليم يشء إىل شخص عند قيام هذا 
األخللر بإجراء عمللل، أو عند وقوع حللدث كالزواج أو 
الحللرب، أو فتح شللارع يف محل معللني، أو كمن يلتزم 

برشاء يشء لدى حصوله عى قرض مرصيف.

إعداد: جميلة الكعبي

وينطبق حكم هللذه املادة عى تثبيللت أداء فناين 

األداء ألدائهم ضمن مصنف سللمعي برصي ما مل يتفق 

عى غر ذلك.

املادة 18

يتمتع منتجو التسللجيالت الصوتية وحدهم بالحقوق 

املالية اآلتية:

• الحق يف منع أي اسللتغالل لتسللجيالتهم بأية طريقة 

مللن الطللرق دون ترخيللص منهللم ، ويعد إسللتغالالً 

محظوراً عى الغر نسخها أو تأجرها أو البث اإلذاعي 

أو إعادته لها أو إتاحتها عربأجهزة الحاسللب أو غرها 

من الوسائل .

• الحق يف نرش تسجيالتهم بوسائل سلكية أو ال سلكية 

أو عرب أجهزة الحاسب أو غرها من الوسائل.

املادة 19

تتمتع هيئة اإلذاعة وحدها بالحقوق املالية اآلتية :

• الحق يف منح الرتخيص باستغالل تسجيالتها وبرامجها 

اإلذاعية.

• الحق يف منع أي توصيل لربامجها أو تسللجيالتها إىل 

الجمهور بغر ترخيص منها.

ويعد بوجه خاص محظوراً عى الغر تسللجيل هذه 

الربامج أو عمل نسللخ منها أو استنساخ تسجيالتها أو 

تأجرها أو إعادة بثها إذاعياً أو نقلها إىل الجمهور بأية 

وسيلة كانت.

يتبع العدد القادم

الوعد بالتعاقد:
هو إلتزام منفرد، أي صادر عن إرادة منفردة شللاءت 
أن تلزم نفسللها تجاه املوعود، فهو إذاً يشللكل عقداً 
منجزاً بكل عنارصه ماعدا عنرص املوافقة من قبل من 
وضللع ملصلحته،يكون الوعد بالتعاقد محدد الرشوط 
واضح البنود، مثالً يف الوعللد بالبيع التي نصت عليه 
املادة 220 من قانون امللكية العقارية، ال يكون الوعد 
بالبيع صحيحاً إال إذا شللمل إتفللاق الطرفني بأٍن معاً، 
اليشء والثمن واملهلة التي يتسللنى لصاحب الوعد يف 

أثنائها أن يقرر الرشاء.

الوعد بالتفاوض:
هو تعبر عن نية التفاوض، وأنه يف الوعد بالتفاوض، 
حتى لللو حدد موضوع التفللاوض وآليته وأطرافه، ال 

يرقى إىل تحديد كافة بنود العقد ورشوطه.
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»تـــدرب يف يــاس«
مبادرة من سمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان للتأكيد على أهمية 

النشاط البدين لصحة اجملتمع

ش��ارك الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة أفراد املجتمع باختالف أعامرهم وجنسياتهم 

يف الفعالي��ات الرياضة الت��ي تنظمها حلبة ياس ضمن 

برنامج "تدرب يف ياس" وقد رافق س��موه يف مامرس��ة 

رياضة  الدراجات الهوائية س��مو الشيخ هزاع بن زايد 

آل نهيان مستش��ار األمن الوطني نائب رئيس املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، وس��مو الشيخ نهيان بن زايد 

آل نهيان رئيس مجلس امناء مؤسس��ة زايد بن سلطان 

آل نهيان لألع��امل الخريية واإلنس��انية رئيس مجلس 

أبوظبي الريايض، والفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية، 

وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير ش��ئون الرئاس��ة، وس��مو الشيخ 

حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي، 

وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو املجلس 

التنفيذي، ومعايل الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان 

رئي��س هيئة أبوظبي للس��ياحة والثقاف��ة، وعدد من 

أعضاء املجلس التنفيذي وكبار املسؤولني يف املؤسسات 

والدوائر الحكومية يف إمارة أبوظبي. 

وقد قام س��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان 

باملش��اركة يف هذه الفعاليات إلميان س��موه الراس��خ 

بأهمية النش��اط الب��دين يف بناء مجتمع ق��وي يتمتع 

بالصحة والنشاط ليكون قادراً عىل العمل واإلنتاج.

حيث ترتبط  مامرس��ة النش��اط البدين بالوقاية من 

األمراض والتمتع بالصحة  وقوة اإلرادة، ووفقاً لتقارير 

منظمة الصحة العاملية  يعترب الخمول البدين هو الثاين 

عىل قامئة األس��باب التي تؤثر س��لبياً عىل الصحة بعد 

التدخ��ني يف البل��دان املتقدمة، و يرتب��ط ذلك بزيادة  

تكالي��ف الرعاية الصحي��ة، كام تش��ري منظمة الصحة 

العاملي��ة إىل أن زيادة النش��اط البدين ل��ه العديد من 

الفوائد عىل الصحة العام��ة، و تعترب رياضة الدراجات 

الهوائية مناسبة للغاية  لهذا الغرض. 

حي��ث تع��د رياضة الدراج��ات واحدة م��ن أفضل 

ص��ور التدريبات الهوائية، حيث ميكن ألي ش��خص يف 

أي مرحل��ة عمرية أس��تخدام الدراجة به��دف  تنمية 

الشيخ محمد بن زايد عىل الدراجة أثناء الفعالية
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النشاط احلركي 
أصبح أكرث أهمية من 
أي وقت مضى بسبب 

طبيعة احلياة التي 
نعيشها يف الوقت 

احلاضر

اللياقة البدنية وهي وس��يلة هام��ة لبناء لياقة الجهاز 

الدوري التنفيس والجه��از العضيل باإلضافة إىل تقوية 

الجس��م والروح يف آن واحد مام أدى إىل انتشار ورواج 

ه��ذه الرياضة، وق��د يرجع ذلك إىل إنها أس��هل بكثري 

من مامرس��ة رياضة الجري وأخف وقعاً عىل املفاصل، 

كام إنها متنح مامرسيها املتعة و االرتياح وتبعدهم عن 

القلق واالكتئاب.

وتلعب الدراجات الهوائي��ة دوراً هاماً يف املحافظة 

ع��ىل صح��ة القل��ب و الرشاي��ني، حيث تش��ري بعض 

الدراس��ات إىل أن مامرس��ة الدراجات الهوائية بشكٍل 

يومي أو ش��به يومي يجعل األفراد أقل عرضة لإلصابة 

بأمراض القلب و الرشايني بنسبة 50 %، و كذلك تزيد 

م��ن لياق���ة عضل�����ة القل����ب بنس��بة ت���رتاوح ما 

ب��ني 3 % – 7 %، كام إنه��ام تعمل عىل حرق الدهون 

الحشوية يف منطقة البطن مام يقلل من اآلثار السلبية 

عىل كفاءة الجهاز القلبي الوعايئ.

تساهم مامرسة الدراجات الهوائية يف تحسني كفاءة 

الجه��از العضيل من خ��الل تقوية عضالت الس��اق و 

الفخذ و تحسني النغمة العضلية، باإلضافة إىل أهميتها 

لصحة العظام و املفاصل يف الجزء السفيل من الجسم، 

وكذل��ك تحس��ني عمل الرئ��ة، و القدرة ع��ىل التنفس 

بطريقة صحيحة، وتحسني عمل الدماغ،  و القدرة عىل 

تنس��يق و تنظيم حركة األطراف، والتخلص من التوتر 

و الضغط النفيس. 

مامرسة الرياضة بش��كل عام، و الدراجات الهوائية 

بشكل خاص، قادرة عىل تحفيز جهاز املناعة يف الجسم 

مام يجعل الجسم قادراً عىل مقاومة األمراض املختلفة.

وقد قام مرك��ز الرتبية الرياضية العس��كري بإدراج 

رياض��ة الدراجات الهوائية )س��باقات الف��ردي العام 

والفردي ضد الساعة( ضمن الربنامج السنوي لألنشطة 

الرياضي��ة الت��ي ينظمه��ا من��ذ ع��ام 2004، وكذلك 

إدراجه��ا ضم��ن س��باقات درع التفوق عىل مس��توى 

الوح��دات القتالية واإلدارية نظراً ملس��اهمتها الفعالة 

يف اإلرتقاء مبس��توى اللياقة البدني��ة والقدرة الهوائية 

لدى منتس��بي القوات املس��لحة، وقد متك��ن منتخبنا 

العس��كري من إح��راز املركز الس��ابع يف بطولة العامل 

العس��كرية للدراجات الهوائية )بلجيكا - 2013( وهي 

املش��اركة األوىل لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة وقد 

مثل املنتخب العس��كري كل من حميد محراب حسني 

الصباغ، بدر محمد أحمد الحامدي، عىل سعيد سليامن 

الشحي، سعيد محمد أحمد سعيد الشحي، وعيل عبد 

الله خميس الحساين•

إعداد: د. عادل حلمي علي شحاته
مركز الرتبية الرياضية العسكرية

الشيخ محمد بن زايد والشيخ حامد بن زايد عىل الدراجة الهوائية أثناء الفعاليةالشيخ منصور بن زايد واهتامم واضح برياضة الدراجات الهوائية

الشيخ هزاع بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ حامد بن زايد 
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فتح بيت املقدس 583 هـ
إعداد: وضاح المقطري

فرح املس��لمون بفتح بيت املقدس وحق لهم ذلك، إذ 

بقيت ترزح تحت احتالل النصارى قرابة 92 سنة، عىل 

الرغم م��ن مكانته العظيمة يف نفوس املس��لمني، فهو 

أوىل القبلتني، ومرسى النبي الكريم، وال تشد الرحال إال 

إىل ثالثة مساجد هو أحدها.

كان ه��ذا الفت��ح املبارك س��نة 583ه�، وهي س��نة 

الفتوحات، كام يحلو لكثري من املؤرخني تسميتها به.

كان السلطان صالح الدين )واسمه يوسف ابن نجم 

الدين أيوب( قد فرغ للتو من فتح حطني وعكا وغريها 

من املدن املحيطة بالقدس، فاتجه بقلبه -قبل جيوشه- 

لألرض املقدس��ة ليفتحها، وقد طار يف الناس هذا الخرب 

. عة من كل فجٍّ رسيعاً فقصده الناس واملتطوِّ

أعد الس��لطان لذلك الفت��ح عدته، فأمر العس��اكر 

فاجتمعت، وسار نحو القدس يوم األحد 15 من رجب، 

فن��زل غريب املدينة وقد حصنت الفرنج أس��وارها بنحو 

ستني ألف مقاتل  أو يزيدون.

نصب السلطان املجانيق حول األسوار ومكث خمسة 

أيام يف تلك الناحية، ثم تحول إىل الجهة الش��املية ألنه 

وجدها أنس��ب ملراقبة الع��دو ومواجهته، دارت بعض 

املناوش��ات بني العسكريني، وقد قاتل الفرنج عىل البلد 

قتاالً ش��ديداً، بادرالس��لطان حينئٍذ بجنده إىل الزاوية 

الرشقية الش��املية من الس��ور فنقبها وحشاها بالنريان 

وأحرقها، فس��قط ذلك الجانب وخر ِبرمته، فلام شاهد 

الفرن��ج ذلك الح��ادث املؤمل، قصد أكابرهم الس��لطان 

وتشفعوا إليه أن يعطيهم األمان، فامتنع إال أن يفتحها 

عنوة ك��ام فعلوا حني احتلوها، فلام يئس��وا منه قالوا: 

إن مل تعطنا األمان رجعنا فقتلنا كل أسري مسلم بأيدينا 

–وكان��وا قريباً من أربعة آالف_ ،وقتلنا ذرارينا وأوالدنا 

ونساءنا، وخربنا الدور واألماكن الحسنة وأحرقنا املتاع، 

وأتلفنا م��ا بأيدينا من أم��وال، وهدمنا قب��ة الصخرة، 

وحرقنا ما نقدر عليه وال نبقي ممكناً يف إتالف ما نقدر 

عليه، وبعد ذلك نخ��رج فنقاتل قتال املوت، والخري يف 

حياتنا بعد ذلك ، فال يقتل واحد منا حتى يقتل أعداداً 

منكم، فامذا ترتجي بعد هذا الخري؟

فلام سمع الس��لطان ذلك أجاب إىل الصلح، عىل أن 

يب��دل كل رجٍل منهم عىل نفس��ه ع��رشة دنانري ، وأن 

تكون الغالت واألس��لحة والدور للمس��لمني، ويتحولوا 

منه��ا إىل مدينة صور، ومن مل يب��ذل ما رشط عليه إىل 

أربعني يوماً فهو أس��ري عند املس��لمني، فكان جملة من 

أرس بهذا الرشط ستة عرش ألفاً.

دخل السلطان واملسلمون البلد يوم الجمعة 27 من 

رجب قبيل وقت الصالة بقليل، ومل يتمكنوا من إقامتها 

لضي��ق الوقت، وإمنا أقيمت يف الجمع��ة املقبلة الرابع 

من ش��عبان، وكان الخطيب هو الق��ايض محيي الدين 

محمد بن الزيك.

نظف املس��جد األقىص م��ام كان فيه م��ن الصلبان 

والرهبان والنجاس��ات، وأعيد إىل م��اكان عليه يف األيام 

اإلسالمية، وقبض من الفرنج ماكانوا بذلوه عن أنفسهم 

م��ن األموال، وأَطلق الس��لطان خلقاً منهم، وش��فع يف 

أن��اس آخري��ن فعفى عنه��م، وفرق الس��لطان جميع 

ماقبض منهم يف العسكر، وكان رحمه الله كرمياً مقداماً 

رحيامً.

كان هذا هو الفتح الثاين للقدس بعد فتحها األول يف 

عهد عمر س��نة س��ت عرشة، وقد عادت منذ عقود تنئ 

تحت االحتالل، وس��تفتح ثالثاً يف آخر الزمان كام وعدنا 

الله عىل لسان نبيه عليه الصالة والسالم "التقوم الساعة 

حتى يقاتل املس��لمون اليهود ... حتى يختبئ اليهودي 

م��ن وراء الحج��ر والش��جر، فيقول الحجر أو الش��جر: 

يامسلم ياعبدالله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله".

فتــاوي 
س. ما هي األيام التي يستحب صيامها؟

ج. األيام التي يستحب صيامها هي:

- ستة أيام من شوال، وينبغي للمسلم أال يرشع فيها 

إال بعد االنتهاء من قضاء رمضان.

- التسع األول من ذي الحجة، ال سيام يوم عرفة، فقد 

صحَّ عن النبي أنه "يكِفر سنة ماضية وسنة آتية".

- صي��ام ش��هر "املحرم"، ال س��يام الي��وم العارش فيه 

املعروف ب� "عاشوراء"، فقد صح عن النبي أنه "يكفر 

سنة ماضية"، ويس��تحب أيضاً صيام اليوم الذي قبله 

"تاسوعاء" من باب مخالفة اليهود.

- صيام شهر "شعبان".

- صيام اإلثنني والخميس.

- صي��ام األيام البيض، وهي الثالث عرش والرابع عرش 

والخامس عرش من كل شهر عريب.

-  صوم يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود عليه الصالة 

والسالم، وهو أحب الصيام إىل الله تعاىل. 

س. هل يجوز اجلمع بني النيات يف 
الصيام، كأن يجمع املسلم بني 

صيام الست من شوال وصيام 
اإلثنني واخلميس؟

ج. نعم يجوز ذلك.

والجمع بني الني��ات يف العبادة جائز برشط أال يكون 

لكال العبادتني اللتني نويتهام أجر خاص!.

فمثالً: ال يجوز أن تنوي قضاء رمضان مع صيام عرفة، 

ألن ل��كل يوم منهام أجراً خاصاً، بينام يجوز أن تجمع 

بني الست من شوال وبني اإلثنني والخميس ألن األجر 

فيهام عام ال خاص.

وكذل��ك يف الصالة ال يج��وز - مث��الً – أن تجمع بني 

الس��نة الراتبة للظهر والسنة الراتبة للعرص، ألن لكل 

واح��د منهام أجر خاص، بينام يجوز أن تجمع بني أي 

سنة راتبة وبني تحية املسجد ألنه ليس لها أجر خاص.

األشهر احلرم املذكورة  ما هي  س. 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ يف قوله تعاىل " ِإنَّ ِعدَّ
ِه  اللَّ ِكَتاِب  ِفي  َشْهًرا  َعَشَر  اْثَنا  ِه  اللَّ
ِمْنَها  َوالَْأْرَض  َماَواِت  السَّ َخَلَق  َيْوَم 
َفَلا  ُم   الَْقيِّ يُن  الدِّ ذلك  ُحُرٌم  أَْربََعٌة 
َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنُْفَسُكْم"؟ وهل لها 

شيء من اخلصوصية؟
ج. األشهر الحرم أربعة هي: ذو القعدة، وذو الحجة، 

واملحرم، ورجب.

وقد ذك��ر العلامء م��ن خصوصيتها أن إثْ��َم ارتكاب 

املع��ايص والذنوب فيه��ا أكرب م��ام إذا ارتِكبت فيام 

س��واها لقول��ه تعاىل "ف��ال تظلموا فيهن أنفس��كم" 

فالواجب إذاً تعظيمها طاعة لله تعاىل.
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"يَْسأَلُونََك عن الخمر وامليرس قل فيهام إثم كبري ومنافع للناس وإمثهام أكرب من نفعهام ويَْسأَلُونََك ماذا ينفقون 
قل العفو كذلك يبني الله لكم اآليات لعلكم تتفكرون " البقرة 219.

بدأت اآلية ببيان سؤال الصحابة للنبي عن حكم الخمر امليرس، وما ذلك إال ألن كثرياً منهم كان يرى فيهام رضراً 
بالغاً وواضحاً عىل الناس.

والَخْمِر هو كل ما خامر العقل أي غطاه وسرته، ألن شاربه ال يشعر مبا يصدر منه من أفعال أو أقوال.
َوالَْميْرِسِ هو القامر، مأخوذ من اليُرْسِ وهو السهولة، ألنه كَسب بال جهٍد وال مشَقٍة.

فج��اء الج�����واب بأن فيهام ذنباً عظيامً، وال ذن��ب إال فيام كان ضاراً من قول أو ف��عل، والض���رر إما يف البدن 
أو النفس أو العقل أو املال.

وسبب الوقوع يف اإلثم: ما يقع بسببهام من املنكرات والقبائح كاملخاصمة واملشامتة والظلم.
وبينت اآلية أن ما يجنيه الناس من فوائد من ورائهام، ال يقارن مبا يحصل بسببهام من املفاسد.

فإذا قارن العاقل وضح له أن مضارهام أكرب بكثري من فوائدهام.
وقد مر تحريم الخمر بأربع مراحل تدرج فيها الترشيع لينقل الناس من األخف إىل األشد، وهي:

األوىل: "ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه َسَكراً ورزقاً حسناً" فكان املسلمون يرشبونها وهي لهم حالل.
والثانية: "قل فيهام إثم كبري ومنافع للناس"، فرشبها قوم، وتركها آخرون.

والثالثة: "ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى" فنقص عدد من يرشبها، وامتنع الباقون عن رشبها نهاراً، ألن أوقات الصالة 
متقاربة، ورشبوها ليالً.

والرابعة: "إمنا الخمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" فانتهى الجميع عن رشبها.
ثم تعرضت اآلية لجواب سؤال آخر عام ينفقونه من أموالهم، فجاءهم الجواب بأن اإلنفاق إمنا يكون يف العفو من 

األموال وهو الفضل والزيادة عن الحاجة التي يحتاجها اإلنسان.

 مصطلحـــات فقهيــــة

اجلزَاُف: 

بض��مِّ الجيم أو فتحه��ا أو كرسها، والك��رس أفصحها، 

ورد ذك��ر هذا اللفظ يف حديث ابن عمر: » أَنَُّهْم كَانُوا 

بُوَن َعىَل َعْهِد رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إَِذا  يُْضَ

اْشرَتَْوا طََعاًما ِجزَافًا، أَْن يَِبيُعوُه يِف َمَكانِِهْم، َحتَّى يُْؤُووُه 

إىَِل رَِحالِِهْم « رواه البخاري ومسلم.

وبيع الجزاف هو بيع اليشء ورشاؤه بال كيل وال وزن.

الجزاف: اليشء الذي ال يعلم كيله أو وزنه.

والحدي��ث يدل عىل ج��واز بيع الطعام غ��ري املعلوم 

القدر برشط أن يقبضه ويستلمه املشرتي، أما إذا باعه 

قبل أن يقبضه فهذا ال يجوز كام يف الحديث.

املُدُّ:

ورد ذك��ره يف أحاديث منها حديث أنس: » كَاَن النَِّبيُّ 

اِع،  ، َويَْغتَِسُل ِبالصَّ أُ ِبالُْمدِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَس��لََّم يَتََوضَّ

إىَِل َخْمَسِة أَْمَداٍد « رواه البخاري ومسلم.

واملد هو مكيال قديم، وهو أصغر املكاييل، يس��تخدم 

ي اإلنس��ان  للس��وائل والجوام��د، ويس��اوي ملء كَفَّ

املعتدل إذا مألهام، ويعادل ب��األوزان املعارصة: 543 

غرام��اً تقريباً، وتأمل كي��ف كان النب��ي عليه الصالة 

والس��الم يقتصد يف اس��تخدام املاء للطه��ارة رغم أنها 

عبادة، فاالقتصاد يف غريها أوىل وأوجب.

اع: الصَّ

ورد ذك��ره يف حديث أنس الس��ابق، ويف حديث ابن 

عمر قال: » فَرََض رَُس��وُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَس��لََّم 

َزكَاَة الِفطْ��ِر َصاًع��ا ِمْن مَتٍْر، أَْو َصاًعا ِمْن َش��ِعريٍ َعىَل 

ِغ��ريِ َوالَكِبريِ ِمَن  كَِر َواألُنْثَى، َوالصَّ ، َوالذَّ الَعبْ��ِد َوالُح��رِّ

املُْس��لِِمنَي، َوأََم��َر ِبَها أَْن تَُؤدَّى قَبَْل ُخ��ُروِج النَّاِس إىَِل 

الَِة « رواه البخاري ومسلم. الصَّ

وهو إناء ومكيال مخروطي الش��كل يستعمل يف كيل 

الجامدات كالحبوب، واملائعات كالس��من، وهو يَُذكَّر 

ويُؤَنَّث، ومقداره أربعة أمداد، وقد س��بق قريباً بيان 

املد، وعىل هذا فيكون الصاع باألوزان املعارصة: 2175 

غراماً تقريباً.

الَوْسق:

 بفت��ح الواو أو كرسه��ا، ورد ذك��ره يف أحاديث منها 

حديث أيب س��عيد الخدري: " أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه 

َعلَيِْه َوَس��لََّم قَاَل: »لَيَْس ِفياَم ُدوَن َخْمَس��ِة أَْوُسٍق ِمَن 

التَّْمِر َصَدقٌَة ... " رواه البخاري ومسلم.

ومقداره س��تون صاعاً، وقد مر قريباً بيان الصاع، وعىل 

هذا يكون مقدار الَوْسق باألوزان املعارصة: 2175 غرام 

× 60 = 130500 غرام، إذاً الوسق = 130.5 كيلو غرام.

آيــة وتفـسـيــر

" صدق س��لامن "، هكذا قال عليه الصالة والسالم 

أليب ال��درداء حني أبلغ��ه قول س��لامن " إن لربك 

عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، وألهلك عليك حقاً، 

ه ". فأعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

نع��م، لقد أعطى ديننا العظي��م كلَّ يشء حقه، 

وسأقف معك أخي القارئ يف هذه السطور القليلة 

عىل أحد هذه الحقوق أال وهو حق الطريق.

يف الصحيحني أن النبي عليه الصالة والسالم قال 

يوماً ألصحابه: "إياكم والجلوس يف الطرقات، قالوا: 

يا رس��ول الله مالنا بد من مجالس��نا نتحدث فيها، 

قال: فإذا أبيت��م إال املجلس فأعطوا الطريق حقه، 

قالوا: يا رس��ول الله، فام ح��ق الطريق؟ قال: غض 

البرص، وكف األذى، ورد الس��الم، واألمر باملعروف، 

والنهي عن املنكر".

الح��قُّ األول: غضُّ البرص ع��ن املحرمات، طاعة 

لله ورس��وله بقوله تعاىل "قُل للمؤمننَي يغّضوا مْن 

أبصارِهم ويحفظ��وا فروجهم" وق��ال تعاىل "وقل 

للمؤمنات يغضضن م��ن أبصارهن"، وحفظاً لهذه 

النعمة من الضياع "لنئ شكرتم ألزيدنكم"، وتخفيفاً 

من الحساب عليها يوم القيامة "إن السمع والبرص 

والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مس��ئوالً"، وألن النظرة 

املحرمة أول خطوة يف طريق الوقوع يف الفاحش��ة، 

أال ت��رى الل��ه تعاىل ق��ال بعد األم��ر بغض البرص 

آداب الطــــريق
آداب إســـالمـيــة..

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

"ويحفظوا فروجهم" فتأملها جيداً.

الحق الث��اين: كفُّ األذى عن كلِّ من يرتاد الطريق، 

اس��تمع إىل الله وهو يقول "والذي��ن يؤذون املؤمنني 

واملؤمنات بغري ما اكتس��بوا فقد احتمل��وا بهتاناً وإمثاً 

مبيناً"، فلامذا نتحمل ياعباد الله هذه األوزار بس��بب 

كلمة قلناها أو حركة فعلناها ملجرد إضحاك جلسائنا؟!

الح��ق الثالث: ردُّ الس��الم، ويالله العجب! كيف 

نرى كثرياً من جلس��اء الطرقات والشوارع ال يتوقف 

لس��انه عن الكالم، فإذا ألقي عليه السالم فكأن عىل 

رأس��ه الطري!، أيها املسلم اتِق الله وردَّ اسم الله عىل 

من ألقاه عليك يكن لك عند الله األجر الجزيل.

الحق الرابع: الشعرية املضيَّعة، وصامم أمان هذه 

األمة من ن��زول العذاب والعقوب��ات اإللهية عليها، 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، لكلِّ أحٍد ومن كل 

أحٍد، فالدين النصيحة، وربَّ كلمة خرجت من فمك 

لوجه الله تنال بها الرضوان األبدي والنعيم املقيم.
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نوفمبر 1973 من الذاكرة

عدد 28 نوفمرب 1973

االفتتاحية

حصيل��ة حرب رمضان كبرية وكبرية جداً، مع أن نتائجها املادية امللموس��ة مل تكن 

بحج��م اآلم��ال التي علقتها الجامه��ري العربية عليها، فهي مل تح��رر األرض كلها، 

ولكنها حررت إرادة اإلنسان العريب من كل قيد ووضعته وجها لوجه أمام اإلنسان 

اآلخر الذي نسج حوله أسطورة "الجيش الذي ال يقهر"، ومل تستعد سيناء والجوالن 

والضفة الغربية لنهر األردن، إال أنها أعادت لإلنسان العريب وللمقاتل العريب ثقته 

بنفس��ه وثقته بأن العدل يف النهاية هو أس��اس امللك خصوصاً إذا س��اندت هذا 

الع��دل قوة الس��اعد وقوة التصميم عىل إحقاق الح��ق، ومل تلحق بالعدو هزمية 

س��احقة، إال أنه��ا وضعت كل طاقات األمة العربية وأس��لحتها يف س��احة القتال، 

وجعل��ت من املائ��ة مليون عريب جن��وداً يف معركة الرشف واألمان��ة، ومل تؤد إىل 

انهيار مقاومة العدو بش��كل كامل، لكنها حطمت غروره، ودكت حصونه، ولقنته 

درس��اً ملن ينساه، وأدت إىل عزلته  متاماً يف القارة األفريقية، وإىل شل األيدي التي 

كانت متده بالدعم العسكري واالقتصادي، والسيايس من دول العامل )عدا أمريكا(، 

وهكذا فإن حرب رمضان التي وحدت األمة العربية من املحيط إىل الخليج تحت 

رايته��ا، جعلت النرص قاب قوس��ن أو أدىن من هذه األمة التي متلك كل أس��باب 

النرص، لكن لعبة الدول الكربى هي التي أوقفت رصاع النار والحديد والدم لتضع 

ثقلها يف ميزان الحل السيايس للمشكلة، وهذا امليزان ملن يكون حتامً إال يف صالح 

الصيح��ة التي أطلقه��ا أبناء األمة الكرام وقادتها م��ن الخليج، حيث ارتفع صوت 

سمو الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ضد 

ق��وى الظلم والبغي والع��دوان، وقاد العبور عىل قناة النف��ط إىل جانب الجدية 

ومستوى متطلبات املعركة، وتحرك مالياً وسياسياً عىل الصعيدين العريب والدويل.

أن��اب صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د ويل العهد 

ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، س��مو الشيخ طحنون 

بن محمد ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية ووزير البلديات 

والزراع��ة، لحضور حفل تخريج دفع��ة جديدة من الجنود 

األغرار، حيث أشاد سموه باملستوى الرفيع ملستوى التدريب 

وحث الخريجن عىل اإلرتفاع دوماً مبستوى تدريبهم، مؤكداً 

له��م أن عليهم واجبات كثرية ليس��اهموا يف مس��رية البناء 

والخري التي يقودها سمو رئيس الدولة.

تخرج أول دفعة من 
الكتبة العسكريني

اإلنج��ازات  سلس��لة  يف 

تحققها  الت��ي  املتالحق��ة 

قوة دفاع أبوظبي من أجل 

طاقاتها  وتطوي��ر  تحديث 

احتفل  واملادي��ة،  البرشية 

يف الخامس عرش من شهر 

أكتوب��ر امل��ايض بتخري��ج 

دورات  م��ن  دفع��ة  أول 

الكلية العس��كرية، وقد اش��تملت مناهج الدورة عىل تعلم 

وإجادة الطباعة عىل اآللة الكاتبة العربية واألعامل املكتبية 

مبستوى الدرجة الثالثة ومحارضات عن كيفية إدارة املكاتب 

العسكرية.

وقد متكن األفراد املش��ركون يف هذه ال��دورة من إجادة 

الطباعة عىل اآللة الكاتبة مبستوى مرشف للغاية إذ بلغ أعىل 

مع��دل لرسعة األفراد ما يزيد عىل 40 كلمة يف الدقيقة وبلغ 

أدىن معدل للرسعة 25 كلمة يف الدقيقة.

اإعداد: حنــان الذهــب

خليفة يرعى حفل تخرج دفعة جديدة من 
الجنود األغرار

جولة استطالعية ملركز التدريب املهني
ق��ام طالب كلية زايد بن س��لطان الثاين العس��كرية بزيارة 

ملبنى مركز التدريب املهني التابع لوزارة الشؤون االجتامعية 

والعم��ل وقد قام الطلبة يرافقهم ناظر املركز وخبريه بجولة 

يف جميع أقس��ام املركز حيث اطلعوا عىل تنظيم الدراس��ة 

في��ه، وم��ن املعلوم أن ه��ذا املركز يخرج للب��الد كادراً من 

الفني��ن يف جمي��ع املجاالت املهني��ة كالتج��ارة، والحدادة 

وميكانيكية الس��يارات والكهرباء، وتأيت هذه الزيارة ضمن 

سلس��لة من الزيارات يقوم بها ط��الب الكلية للتعرف عىل 

أهم املعامل الربوية والصناعية والسياحة يف البالد.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةنوفمبر 1973

 إنشاء أول مدرسة للطريان يف دولة اإلمارات 1982

زايد يرعى حفل تخريج دورة املرشحني السادسة يف كلية زايد الثاين العسكرية 1981

 محمد بن زايد يفتتح قاعدة ليوا الجوية 2011

 خليفة يدشن الفرقاطة أبوظبي 1997

 محمد بن زايد خالل إستقبال قوة الواجب 2011
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مسميات األوقــــــات قدمياً:

" أهم ما تعلمناه من زايد وراشد 
هو كيف يكون القائد أبًا للجميع "

حممد بن راشــد آل مكتوم

1. ما اسم التمرين العسكري املشرتك الذي أقيم عىل أرض الدولة بني القوات املسلحة اإلماراتية 

والربيطانية يف أكتوبر املايض؟

2. كم بلغ عدد خريجني الدفعة األوىل من حملة شهادة بكالوريوس العلوم العسكرية واإلدارة 

املتخصصة؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )501( هي: 
 - السـؤال األول: القائل »النفط العريب ليس أغىل من الدم العريب«

 هو املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 - السـؤال الثاين: احتلت دولة اإلمارات املرتبة 20 بني الدول  األكرث عطاًء.

 الفائزان:
1. ماجد عيل محمد آل عيل.

2. أمينة أحمد عبدالله حسن.

مسابقة العدد )502(

من الرتاث

الرسية: أي املسري واالرتحال ليالً، فيقال: رسينا أو بنرسي أو رسوا الجامعة، تعني 

أنهم انتقلوا من مكان ملكان ليالً بعد العشاء واللفظة فصيحة.

الغبشــة: تقال كلمة غبشة أو غبشــنا أونغبش، ويقال للجامعة غبشوا أي إنهم 

انتقلوا من مكان إىل مكان يف وقت الغبشة أي آخر الليل وبقيته، وهو موعد ما 

قبل صالة الفجر أو بعد الصالة أي قبل رشوق الشمس.

الرسحة: وهو وقت االنتقال من مكان ملكان بعد طلوع الشمس مبارشة. فيقال: 

رسحوا القوم, إذا بارشوا السفر مبكرين يف الصباح.

الروحه: أي االســرتاحة، وذلك حينام ينتقل أو يســافر الشخص أو الجامعة من 

مكان إىل آخر، واملعنى: قسط من الراحة, ويكون ذلك خالل الفرتة من الظهرية 

إىل العرص.

العطنــة: تعني مجموعة من الناس انتقلوا من مــكان إىل آخر، وصلوا إليه قبل 

الظهــر، فيســمى وصولهم حينذاك بالعطنــة أي إنهم عطنــوا إىل املكان الذي 

يريدونه قبل الظهر.

الظويــة: تعنــي أن مجموعة من الناس قــد وصلوا، بعد رحلــة إىل مكان آخر 

وقــت املغرب وقبل أن يدخل الليل، فيقال حينذاك إنهم ظووا  إىل املكان الذي 

يريدون الوصول إليه.

التهويــرة: ويقصد بها وقــت الظهرية واألصل من الفصيــح، الهاجرة، أي نصف 

النهــار يف القيظ، فإذا انتقل القوم وقت الظهرية من مكان إىل مكان آخر فيقال 

إنهم هويروا وهذا الوقت يكون حاراً وال يطري به الطري من مكان إىل مكان آخر.

هيــور: جرت العاده عند الشــيوخ تأخري وجبة الغداء إىل مــا بني صاليت الظهر 

والعــرص، أو تكون قريبة للعرص، واملقصود منها هو تجميع الناس من حاشــية 

وضيوف يف وقت واحد، وتسمى هذه " وجبة هيور " .

الضحــى يا شــيبان: وتعني وقــت الضحى بــني الصبح والظهر، وكلمة شــيبان 

موضحة ألمر ما قد يأيت ضحى وبشكل واضح .

الضحيوه: أي وضوح رؤية الشمس كاملة، وتقال كتوقيت، وتعني وقتاً ما ال هو 

الصبح وال هــو الضحى، وإمنا هو الضحيوة، والكلمة مأخوذة من كلمة الضحى 

ويستفاد منها قدمياً يف تحديد الوقت .

العصريان: وتعني الوقت خالل فرتة العرص وهي تصغري لكلمة العرص وتستخدم 

للفــرتة ما بعد صالة العرص إىل قبل صالة املغرب، فيقال : "يا فالن ألتقي بك يف 

وقت العصريان " أي عرصاً، بعد الصالة .

إعداد: أمل احلوسني
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ولــد إرفني روميل يف 15 نوفمرب 1891 م يف بلدة 

"هايدنهايم" ألرسة بروتســتانتية. التحق روميل 

بفوج املشــاة الرابع والعرشيــن كضابط يف عام 

1910، وكان يلقب بثعلب الصحراء.

عمل روميل كمالزم وحارب يف فرنسا ورومانيا 

وإيطاليا، أصيب ثالث مرات وحصل عىل وســام 

الصليــب الحديدي من الدرجــة الثانية، وفّضل 

روميل أن يبقى كقائد ميداين يف ســاحة املعركة 

عىل منصــب أركان حرب، وكانت لديه إرادة أن 

يــّدرس يوماً ما يف األكادمييات العســكرية، أخذ 

روميــل اإلذن بأن يســتخدم خربته العســكرية 

ليــّدرس أنواعــاً جديــدة من الخطــط والتفكري 

العسكري يف كتابه " هجوم املشاة " الذي عرض 

عــام 1937، ويف عــام 1938 متــت ترقية روميل 

إيل رئيس الضباط يف مدرســة "ويرن نيوستادت" 

بالقرب من فيينا. 

بعد عودته إىل أملانيا ألقي القبض عليه بتهمة 

التآمــر عىل حياة هتلر بعــد أن ثبت ضلوعه يف 

إرفني روميل

تغريــــــدات

محاولة اغتياله يف مقر قيادته يف بروســيا الرشقية 

يف 20 يوليــو 1944 حيث خريه الزعيم النازي بني 

تناول الســم واملوت منتحراً واإلعــالن عن وفاته 

متأثراً بجراحه ليحتفظ برشفه العسكري أو يقدم 

إىل محكمة الشــعب بتهمة الخيانة فاختار األوىل 

وانتحر يف 14 من أكتوبــر عام 1944 بابتالع حبة 

سيانيد ســامة، تم دفنه ضمن مراسم عسكرية يف 

غاية األهمية محتفظاً بجميع رتبه وأوسمته ضمن 

أعىل املراتب من الرشف العسكري.

1944 - 1891 

مصطلحات عسكرية:

قادة من التاريخ   

:Counter - insurgency مناهضة التمرد
نوع من الحروب الغري نظامية تســعى إىل إضعاف الروح املعنوية لدى املتمردين وهزميتهم باستخداٍم 

معكوٍس للتكتيكات ذاتها بغية تحييد تخطيط املتمردين.

 همس القصيد

َشعِبنا أْسَعدْ شعوب األرْض دوْم        
              مذ عهــد زايـــد إلى يوم احلساب 

بالكرامهْ والشرْف عاش إْمحشومْ    
               في فــرْح ما نغصـهْ حـدْ بعتـاْب

يـوْم حــولهْ أغلْب الناْس إبهمـوْم    
              ما دري بالهــْم محفـوْظ اجلنــاْب

وما دري باخلوْف وأطفالهْ سلوْم       
              وال حسْب في يوْم للحاجهْ حساْب

وال انهضْم حقهْ إذا الغيرْ إمهضوْم    
              ُمـوردهْ عــذِب إذا غيـــرهْ ســراْب

لهْ خليفهْ ِمْحتِِسْب في كْل يوْم      
              وِكْل ِمْطَلْب لِهْ علَى احلاِضرْ ِمجاْب

ت لنا أَحلَى الِعلوْم       َعنْ َشِعبنا َجْ
              أنهْ أْسَعدْ َشْعـْب ِشيـاْب وَشبـاْب

احلكوَمْة لهْ علَى الواِجْب تقوْم
              وكـْل يــوٍم ينفتــْح للخيـــْر باْب

هي شهادةْ َحقْ منْ رَبْع وخصوْم
              وَعنْ تََعبْنا وِجهدنا أوَضـْح جــواْب

يعْل فاْل اخلْير لبالدي يــدوْم
              طاْب فالِــْك دارنا باخلْيـــر طــاْب

حممد بن راشد آل مكتوم

أسعْد َشعْب

وطن يرتقي باإجنازات �سواعد رجاله 

@waseem_yousef      وسيم يوسف
العقول تتفاوت .. كام تتفاوت األرزاق ..

 فهناك غني بعقله .. وهناك فقري .. وهناك متسول !

@Maithaalhameli  د. ميثاء سيف الهاميل
كلْنا خليفة صاحوا وَعلّت طيور .. ردت مبقناص ونعم دون تلواح

 البيت يا محمد نفاديه ونثور .. ان رّوعه صوت الغدر كلّنا سالح

  @DrKAlsuwaidi    د. خليفة السويدي
يك يتطـور مجتمعــنا نحن بحاجــة إىل: أفكـــار مختلفــة .. 

وقلوب .. متحدة

    @alsaadal   السعد املنهايل
هكذا الحياة.. كل يوم درس جديد، قد يأيت كاملطرقة عىل الرأس 

أو يف منديــل رقيق معطــر، وبني االثنني اشــكاالً ال نهاية لها.. 

األهم أيهم سنستفيد منه!
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